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RYTSUSTABDYS VIETNAMO KARO VEIKSMUS?
JUNGTINIU TAUTU SAUGUMO TARYBA 
NUTARĖ POSĖDŽIAUTI PANAMOJE

NEW YORKAS. — Jungtinės Tautos vis mažiau skaitosi su 
Amerika. Paskutinis Amerikos įžeidimas įvyko antradienį, kai 
Saugumo Taryba didele balsų dauguma nutarė dalį savo sesijos 
pravesti Panamoje, nors prieš šį persikėlimą iš New Yorko protes
tavo Britanija ir Amerika. Taryba nutarė, kad reikia keisti susi
rinkimų vietas. Saugumo Taryba pernai, Afrikos Valstybių Vie
nybės kviečiama, posėdžiavo Etiopijoje, Addis Ababoje. Praeityje 
buvo du kart posėdžiaujama Paryžiuje, 1948 ir 1951 metais, nes 
tada ten vyko ir Generalinės Asamblėjos sesija.

Panamos ambasadorius Aqui- 
lino Boyd, kviesdamas Saugumo 
Tarybų į Panamų, aiškino, kad 
padėtis Panamoje yra pusiau 
kolonialinė. Panamos kanalas, 
kurį valdo amerikiečiai, perski
ria Panamų į dvi dalis, neleidžia 
valstybei vystytis, augti ir da
ryti pažangų. Panama esanti 
tarptautinių įtempimų židinys, 
pavojinga taikai vieta ir Saugu
mo Taryba turinti pašalinti ga
limų konfliktų.

Britanijos ambasadorius Sir 
Colin Crowe kalbėjo, kad tary
ba, įvykus netikėtai krizei, bus 
toli nuo savo archyvų, nuo sa
vo susižinojimo įrengimų ir dar
bo bazės. Taryba neturėtų keis
ti savo posėdžių vietos, išskyrus 
labai svarbius atvejus, kurių šiuo 
metu Panamoje nėra.

Amerikos ambasadorius G. miesto vadovai skandžiasi, kad

1$ VISO PASAULIO
ROMA. — Italijos žydų rabi

nas pareiškė, kad Vatikanas pa
sielgė labai nemandagiai, ban
dydamas sumažinti popiežiaus 
ir premjerės Meir susitikimo 
reikšmę. Jo žiniomis, penki ar 
šeši arabų diplomatai kreipėsi 
į Vatikano valstybės sekretorių 
tuoj po paskelbimo, kad Goldą 
Meir susitiks su popiežiumi.

WASHINGTONAS. — Tarp 
pasiruošimų inauguracijai bu-. 
vo ir mintis atsikratyti balan-* 
džių, ištepant medžius limpančiu' 
“Roost-Nb-More” (skysčiu. No- j 
rimą apsaugoti nuo balandžių 
inauguracijos iškilmių svečius, i 
Dabar gretimo Alexandria, Va.' Skylab erdvės laboratorija jau baigta statyti. Ji čia matoma Ken

nedy erdvės centre kartu su Saturn V raketa. Laboratorija su trim 
astronautais bus iškelta j žemės orbitą šiais metais.

vėliausios ŽINIOS PREZIDENTAS R. NIXONAS PASKELBS
APIE KARO PABAIGĄ INAUGURACIJOJE

~ ___ __ ..... ... SAIGONAS. — Associated Press agentūra, pasiremdama P.
ciją planus^ kuriems"darbo uni-'Vietnarao šaltiniais, paskelbė, kad Washingtonas ir Saigonas šį 
jos jau suspėjo pareikšti griežtąateiTnančios savaitės pra- 
opoziciją. Valdžia 60-iai dienų 
sustabdo visų kainų, algų ar di- 
videntų kilimą. Premjeras Heath 
pareiškė studijuojąs Amerikos 
įgyvendintas kainų kontroles.

♦ Washingtone Maisto ir Vais- apie vienašališkas Amerikos ir P. Vietnamo karo paliaubas. Jis 
tų administracija paskelbė, kad kalbėsiąs ir apie Amerikos planuojamą paramą Indokinijoš šalims 
visi maisto produktai nuo bir- atsikurti po ilgo karo, 
želio mėnesio turės ant pakelių 
smulkius nurodymus, kiek jie 
turi baltymų, angliavandenių, 
vitaminų, kalorijų ir kokių che
mikalų.

i ♦ Filipinuose prezidentas Mar- 
Į cos pasirašė naują konstituciją, 
kuri padidina prezidento teises 
ir sumažina piliečių laisves. Fi
lipinai 26 metus turėjo demo
kratinio tipo vyriausybę pagal 
JAV pavyzdį. Tauta pasirodė 
nesubrendusi didelėms laisvėms.

♦ Britų vyriausybė vakar pa
skelbė savo kovos prieš inflia
ciją planus, kuriems darbo uni-

džioje prezidento patarėjas Kissingeris ir Hanojaus Le Due Tho 
padės inicialus po karo paliaubų sutartimi. Baltieji Rūmai atsi
sakė šią žinią patvirtinti ar paneigti. P. Vietnamo prezidentas Tieu 
vakar 7 valandas posėdžiavo su savo saugumo taryba ir su ke
turių karinių apygardų kariuomenės vadais. Paryžiaus ir Saigono 
žiniomis, prezidentas Nixonas savo inauguracijos kalboje praneš

Prievartinis
nutautinimas

švenčiant Sovietų Sąjungos 
pavadinimo penkiasdešimt me
tu, visokiais būdais buvo sie
kiama mokyklų mokinius j ti
kinti, kad Lietuvos gyventojų 
tėvynė esanti Sovietų Saiunga. 
A. Krvgeris, recenzuodamas 
V. špako tai sukakčiai specia
liai išleistą knvga “Tarvbu

Bush pabrėžė, kad tarybai la
bai svarbu nedaryti posėdžių, 
kurie gali būti palaikyti spaudi
mu vienai pusei tokiuose gin
čuose, kurie šiuo metu nėra Sau
gumo ’’"Tarybos darbotvarkėje.

visi balandžiai iš Washingtono ,

sus^'-^oAoJ KINIJA PIKTAI PANEIGĖ SOVIETU
GANDUS APIE OPIUMO PREKYBĄ

giau negu praėjusių metų. NEW’ YORKAS. — Komunistinės Kinijos spaudos agentūros
Panamos ambasadorius iškelti 
klausimai šiuo metu yra akty
vių derybų padėtyje. Amerika, 
žinodama tos srities istoriją ir 
visus reikalus, nepriima amba
sadoriaus Boyd pareiškimų apie 
Kanalo zona, kaip kolonijinę 
sritį. Bush priminė, kad anks
čiau tarybos nariai yra išreiškę 
pageidavimų nekviesti posėdžių 
ten, kur viešoji opinija gali pa
veikti tarybos sprendimus.

Nežiūrint britų ir amerikie
čių prieštaravimo taryba nuta
rė Panamos pakvietimų priim
ti. Už posėdžius Panamoje bal
savo: Sov. Sąjunga, Kinija. Pran 
cūzija, Ginėja, Peru, Indija, Ke
nija, Sudanas, Jugoslavija ir In
donezija.

Britanija ir Amerika galėjo 
panaudoti savo veto teisę, bet to 
nepadarė. Sovietai tikriausiai 
vetuotų jei kas pasiūlytų Saugu
mo Tarybai posėdžiauti Vilniu
je ar Rygoje.

Sausra pakenkė 
laukams ir sodams
BEIRUTAS. — Po ilgos saus

ros Viduriniuose Rytuose: Li
bane, Jordane, Sirijoje, Turki
joje ir Izraelyje gerokai prisni
go. Gyventojai džiaugiasi, žino
dami, kad žiemos sniegas reiš
kia vasaros vandenį, kurio la
bai trūksta išdžiovintiems lau
kams. Sausas ir šaltas oras pa
kenkė žemės ūkiui, ypatingai ci
trinų sodams. Pernai nuo rug
sėjo 1 iki metų galo rytiniame 
Viduržemio jūros pakraštyje iš
krito tik 6 coliai lietaus, kada 
normaliai iškrenta 16 colių. Si
rijai ir Jordanui teks importuo
ti kviečius. Kipro saloje ir Si
rijoje sausra pakenkė vynuogy
nams.

Libane miestų gyventojams 
draudžiama naudoti plaukymo 
baseinus. Vasarų gali pritrūk
ti vandens, jei nepradės smar-

WASHINGTONAS. — Senato 
komitetai, prieš patvirtindami 
naujus vyriausybės pareigūnus, 
išsideri iš*jų pažadų, kad jie atei
tyje pakviesti liudyti į senatą, 
visada ateis ir duosis klausinė- 
nėjami.

MASKVA. — Amerikos-Sov. 
Sąjungos prekyba per 11 praė
jusių metų mėnesių padidėjo 
tris kart, neįskaitant dar nese
niai parduotų sovietams kviečių.

NEW YORKAS. — Madison 
Square Gardens vadovybė gavo 
daug protestų, paskelbusi, kad 
ateityje prieš sporto varžybas 
nebus grojamas Amerikos him-, 
nas. “Mes būsim laimingi šį pa
protį tęsti”, pareiškė vadovai, 
gavę šimtus telegramų iš visos 
Amerikos.

WASHINGTONAS— Darbo 
departamentas įsakė Bethlehem 
plieno bendrovei keisti savo ra
sinę politikų. Juodiesiems turi 
būti sudarytos tos pačios sąly
gos, kaip baltieins darbinin
kams.

BOSTONAS. — čia įvyko pen
kių aukštų namo gaisras sunai
kinęs Airijos ir Izraelio konsu
latus. Nuostolių padaryta 400,- 
000 dol. Įtariama, kad pastatas 
buvo padegtas.

KABUL. — Pabėgęs iš JAV 
kalėjimo narkotikų “tėvas” dr. 
Timothy Leary, pats naudojęs 
įvairius narkotikus ir rašęs kny
gas apie jų privalumus, neseniai r 
išmestas iš Šveicarijos, jau spė
jo nusikalsti ir Afganistane, kur 
jis laikomas namų arešte.

PARYŽIUS. — Švedijos prem
jeras Olof Palme, atvykęs į So-1 
cialistų Internacionalą Paryžių-' 
je susirgo ir paguldytas Švedi
jos ambasadoje su vidurių už
degimu.

kiai lyti ar snigti. Todėl Vidu-' 
riniųjų Rytų gyventojai su pasi-| 
tenkinimu sutiko šios savaitės 
sniegų.

memorandumas buvo išdalintas 
gacijoms ir spaudoms atstovams 
Sąjungos spaudos žinias apie K: 
ir melas, sako Pekino pareiškims 

i Kinijos prestižo tarptautinėje b 
dien augančios draugystės tarp J 
Kinija net pacituoja Amerikos į 
nėra rasta jokių įrodymų, kad K 
ar jo gaminiais.

Kinų pareiškime sakoma, kad 
sovietų revizionistų ir socialim- 
perialistų žemi veiksmai prasi
dėję pernai rugsėjo mėnesį spau 
doje skelbiamais straipsniais. 
Tie revizionistiniai melagiai ra
šę, kaip Kinija išnaudojanti ir 
iš kelio vedanti Afrikos tautas su 
savo opiumu. Vėliau sovietų 
laikraščiai skelbę, kad Kinija 
ruošia savo opiumui rinką Eu
ropoje. Sovietų žinių agentūra 
Tass gruodžio 27 d. paskleidusi 
gandų, kad Kinija per metus 
uždirbanti tarp 12 ir 15 bil. už 
savo nelegaliai parduodamą 
opiumą. Agentūra skelbusi, kad 
kinai siunčia opiumą per Hong 
Kongo ir Macao uostus j Ame
riką. kuri atsilyginanti už opiu
mą urano ir mašinų siuntomis.

“Melas' turi trumpas kojas”, 
sako Kinijos pareiškimas. Ki
nija jau nuo 1950 metų griež
tai kontroliuojanti narkotikų 
prekyba. Net JAV’ valstybės de
partamento specialus valdinin
kas narkotikų reikalams Nelson 
Gross pareiškęs, kad nėra įrody
mų, kad Kinija prekiautų nar
kotikais ar siųstų juos j kitas ša
lis.

Praėjusių metų Baltųjų Rūmų 
komitetas tarptautinei narkoti
kų kontrolei pareiškė, kad Kini
ja labai griežtai kontroliuoja sa
vo opiumo auginimą medicinos 
reikalams ir pridėjo, kad nėra 
įrodymų, kad Kinija eksportuo
tų opiumą ar jo gaminius ar kad 
ji dalyvautų opiumo prekyboje 
Pietryčių Azijoje ar kitur. Tų 
pačių išvadų priėjo ir Kongreso 
Narkotikų biuras, paskelbęs.

Jungtinėse Tautose visoms dele- 
. Kinija piktai paneigia Sovietų 
inijos opiumo biznį, šis šmeižtas 
is, šie nepagristi gandai skiriami 
endruomenėje sumažinimui, kas- 
Linijos ir kitų šalių sutrukdymui, 
staigų pareiškimus apie tai, kad 
inija nelegaliai prekiautų opiumu

kad užsienyje gyveną narkoti
kais prekiauja kinai neturi ry
šių su Pekinu.

Amerikos valdininkai tikisi 
dabar, kad Kinija įstos į Jungti
nių Tautų komisiją kovai prieš 
narkotikus.

Anksti pasireiškė 
kuro trūkumas

WASHINGTONAS. — Sena
tas svarsto, kaip išspręsti pasi
reiškusį kuro: natūralių dujų, 
alyvos ir anglių trūkumą. Žiema 
dar nesibaigė, o kai kuriose vie
tovėse. pritrūko kuro. Rhode 
Island pirmieji dujų neteko fa
brikai, turėję atleisti iš darbo 
1,500 darbininkų.

Septyni senatoriai pasiūlė at
šaukti vyriausybės uždėtą na
tūraliom dujom kainų kontro
lę. Manoma, kad dujas pabran
ginus, žmonės jų mažiau sunau
dos. Anglių kasyklų rajono se
natoriai siūlo leisti pakelti ang
lių kainą. Kiti siūlo daugiau im
portuoti alyvos iš užsienių. Ku
ro trūkumas labiausiai pasireiš
kė Rytiniame pakraštyje.

Amerika ir Kanada veda slap
tas derybas, kuriose svarsto bū
dus pavojaus atveju leisti pasi
naudoti žibalo atsargomis abie
jose šalyse. Derybos gali pri
vesti prie didesnių kiekių Kana
dos žibalo ir natūralių dujų par
davimo Amerikai. Alberta jau 
dabar eksportuoja virš milijo
no statinių kasdien.

♦ Domininkonų Respubliko
je aktorė Jane Fonda išsiskyrė Sąjungai penkiasdešimt metu”, 
su savo prancūzu vyru Roger ir cituodamas autorių, visaip 
Vadim, j įtikinėjo lietuvius, kad iu tė-

♦ Prezidento inauguracijos vyne Sovietu Sąjungai Net jo 
rengimo komiteto pirm. Jeb rezenzijos antraštė buvo tokia: 
Magruder apeliavo į Kongreso “Mūsų tėvvnės gimimas”, 
narius, prašydamas įtaigoti 
monstracijų dalyvius, kad 
nesutrukdytų inauguracijos 
kilmių.

♦ Senatorius iš Wisconsin© 
Wiliam Proximire pareiškė, kad 
valdžios agentūros galėtų daug 
sutaupyti, jei įvairūs pareigūnai 
atsisakytų limuzinų su šoferiais 
ir į darbą eitų pėsti. Tas sustip
rintų ir valdininkų sveikatą, pa
reiškė Proxmire, kuris kasdien 
bėga Washingtono gatvėmis 4.8 
mylias iš savo namų į senatą.

de- 
jie 
iš-

Azijos diplomatai Washingto
ne kalba apie karo paliaubų ga
rantavimą, į kurį įsijungs di
džiosios valstybės: Kinija, Sov 
Sąjunga, Amerika, Prancūzija 
irkt.

Prezidentas Nixonas Florido
je atsidėjęs dirba prie savo in
auguracijos kalbos. Kelias die
nas Floridoje viešėjęs dr. Kis
singeris sugrįžo į Washingtona.

Saigone kalbama, kad prezi
dentas Thieu nepatenkintas kai 
kuriomis Paryžiaus sus’tarimo 
dalimis, tačiau jis kitos išeities 
neturįs, kaip pritarti gen. Haig 
atvežtam sutarties tekstui. Sa
koma. kad Kinija ir Sovietų Są
junga spaudžianti Hanojų, o 
Amerika spaudžianti Saigoną.

Specialus Saigono vyriausy
bės pasiuntinys Tran Van Do at
vyko į Paryžių ir susitiko su 
Prancūzijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu-Scjiumanu. Tą pačią

Lie
tuviams tai buvo tikra naujie
na: per 4000 metų gyvenę sa
vo tėvynėje dabar j§ rusų suži
nojo, kad jų tėvvnė gimė tik 
prieš 50 metų ! (T. M. 1972 m. 
gruodžio 22 d.). Lietuva jie dieną Schiuwtnas priėmė 4c-$U- _ y • _ _ 7 • i • i • • • • •verčia vadinti tėviške, gimti
ne. ne Nemuno kraštu, kaip 
visuose laikraščiuose buvo ap
rašinėjamas sovietinio genero
lo Felikso Baltušio - Žemaičio 
75 m. gimtadienis ir jam priski
riami nuopelnai dėl 1919 m. 
Žemaitijoje organizuotos “lie
tuviškos” divizijos. “Mano tė- 

įvynė — TSR” tokia tema bu- 
,vusi nagrinėta suruoštoje geo
grafijos dekadoje. Yra ir kon
kursinės temos: “Aš — Tary
bų Sąjungos pilietis”, “Kas ge- 

WASHINGTONAS. — Nors riau žino devintojo penkme- 
taikos derybų viltys vis didėja čio uždavinius” ir pan. (T. M. 
ir Vietnamo bombardavimas su- 1972 m. gruodžio 1 d.). Tad ne 

tikroje Tė- 
žmonės tiek 

prieš okil- 
(Elta)

Sostinės policija 
turės daug darbo

stabdytas, komunistinio fronto pagrindo savo 
grupės ruošiasi demonstraci- vynėje Lietuvoje 
joms Washingtone. Jos būsian- daug protestuoja 
čios taikios ir nebandysiančios pautą 
sutrukdyti prezidento Nixono ---------
inauguracijos iškilmių. Su po
licija sutarta žygio mašrutas 
pasibaigs prie Washingtono pa
minklo, apie pusę mylios nuo 
inauguracijos vietos.

^įau^’es koalicija už Taiką nevaisingos taikos derybos ir 
- ’ komunistų delegacija išvyko pa-

I Laose nutrūko 
vietinės derybos

VIENTIANE. — Laose nutrū-

ir Teisingumą susideda iš įvai- j :
riaušių grupių, kurių tarpe yra Nors sakoma, kad ko-
moterų, studentų, homoseksu
alų, buvusių Vietnamo veteranų 
ir kt.

munistai vyksta į savo štabą 
Sanneua mieste, tačiau delega
cija tuoj nuskrido į Hanojų su-

“Koalicijos” susitarimas su žinoti, kas buvo nutarta Pary- 
policija neliečia .lipiu ir zipiu, žiuje, derybose tarp Hanojaus 
nes jie savo demonstraciją taip ir Washingtono.
suplanavo, kad ji eis per inau-', 
guracijos aikštę. Policija pasi
rengusi sutikti nekviestus sve
čius. Vietnamo Veteranai prieš 
Vietnamo karą irgi atskirai de
monstruoja. pradėdami žygį nuo 
Arlingtono kapinių. Kitos jau
nuolių grupės pradeda savo žy
gį penktadienį, organizuodamos 
naktį budėjimą prie Pentago
no.

Derybos tarp lotoso vyriausy
bės ir Pathet Lao vyksta jau 1 I 
savaičių. I^oso valdžios svar
bieji delegatai derybose jau ke
lios savaitės nedalyvavo, paves
dami jose dalyvauti žemesniems 
valdininkams, nes komunistai 
nuolat įžeidinėję I^oso delega
tus.

| Nors oficialiai nepaskelbta, 
Paryžiuje susitarta karo paliau-

NEW YORKAS. — Ambasa- bas skelbti ne tik Vietnamuose. 
dorius George Bush baigė parei- bet ir Kambodijoje bei Laose, 
gas Jungtinėse Tautose ir buvo Komunistai paskutiniu metu I-a- 
patvirtintas respublikonų par- ose buvo pasistfimėję į priekį ir 
tijos nacionalinio komiteto pir- jų kariuomenė gresia keliems 
mininku. miestams.

Vietnamo ambasadorių Paryžiu
je Vo Van Sung. Į Paryžių at
vyko ir P. Vietnamo karinės ko
legijos viršininkas gen. Vinh 
Loc. Jis įsijungs į ten vykstan
čias ekspertų derybas, kuriose 
surašomas sutarties tekstas. Jis 
padės suredaguoti karinius su
tarties protokolus.

Žvalgybos žiniomis, komunis
tų karininkai fronte jau gavę 
žinių apie derybų eigą ir pra
dėję kalbėti savo kareiviams, 
kad jie greičiausiai namie su
tiks vietnamiečių naujuosius 
metus — Tet, vasario 3 d.

Amerikos lėktuvai toliau su
stiprintomis jėgomis puola ko
munistus Pietų Vietname, Irio
se ir Kambodijoje. Vien B-52 
lėktuvai turėjo vakar 90 skry
džių.

Graikijai nereikia
pinigines paramos
ATNAI. — Graikijos vyriau

sybė pranešė, kad ji pirmą kar
tą atsisako Amerikos piniginės 
paramos, kuri pradėta gauti 
prieš 25 metus. Tiesioginė kari
nė parama 1973 metais siekia 
15 mil. dol. Graikija toliau pri
ims Amerikos ginklus ir pirks 
Amerikoje už grynus pinigus ar 
kreditan karinę medžiagą, ku
rios planuojama šiais metais 
pirkti už 58 mil. dol.

Amerika Graikijai yra davusi 
nuo 1947 metų virš 3 bilijonus 
dol. Dabar graikų ekonomika 
sustiprėjo, užsienio valiutos at
sargos padidėjo ir vyriausybei 
nepatogu imti pinigines pasko
las, dėl kurių Amerikos kongre
se visada sukeliamos ilgos dis
kusijos. kaltinančios dabartinę 
graikų valdžią nedemokratiš
kumu. Graikija nutarė geriau 
atsisakyti piniginės paramos, 
negu klausytis vėl senato prie
kaištų karinei Graikijos vyriau
sybei.



KONCERTUS RENGIA

G KANDIES ŠOKIŲ IŠVYKAI | 

PIETŲ AMERIKĄ GLOBOTI 

KOMITETAS.

BALTUOS KVINTETO, PAGARSĖJUSIO VAKARŲ EUROPOJE, IR RĄŽYTOJO ANTANO GUSTAIČIO

KONCERTAI LINKSMA PROGRAMA

MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIUM, 6700 S. California Avenue, Lithuanian Plaza, Chicago, Illinois.
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DETROITO NAUJIENOS
K.Jpėdos krašto atvadavimo 

50-čio minėjimas

Sausio 1 I d. Klaipėdos kraš
tu atvadavimo minėjimas pra-’ 
sid jo pamaldomis 10:30 Šv. An
tį:)) parapijos bažnyčioje. Or-

V. Bellini kompozitorių kalbe
snis. Po 10 inin. pertraukos su
dainavo 8 lietuvių liaudies dai-* I
neles. Publikos atsilankė per du į 
šimtus. Iš aplodismentų buvo | 
matyti, kad publika solistus pri- 
ėmė šiltai. Programai vadovavo>

ga.iizacijos kaip bažnyčioje taip Vjda skiotytė. Padėkos žodį ta-j! 
ir iškilmingame m.nęjmie L. K Robertas Solistams į
namuose dalyvavo su vėliavo
mis. Publikos atsilankė per 200.

Minėjimas prasidėjo 12:30 v. 
Minėjimą pravedė mok. Stefa-, 
ui ja Kauneiienė. Už žuvusius 
Klaipėdos kraštą vaduojant in-' 
vokaciją sukalbėjo kun. A. Ba- Sausio 14 d. taip pat L. na
ilonas. Mažosios Lietuvos him- niuose įvyko jaunųjų dailinin- 
ną deklamavo 1 aura Zarankai- įų meno paroda. buvo įstatyta 
t į. Paskaitą skaitė Šaulių Są 
jungos pirm. Vincas Tamošiū
nas. Ištrauką apie Klaipėdos 
kiaštą iš rašytojo Navardausko 
knygos skaitė aktorius šaulys
\ ytautas Ogilvis. Mažosios Lie- Joną Petrauskaitę, Dalę Pečiu- 
tuvos rašytojų kūrybą dėklą- 1 raitę, Karoję Veselkaitę, Ireną 
mavo Donatas Hitleris, Eduar-i Sventičkaitę, Kazį Tamošauską 
das ir Petras Vasiliauskai. Bu- jr foto mėgėjus; Juozą Vaičiū- 
vo pristatyti Detroite gyvenam , ną j) Valavičiūtę ir Algį Asta-

apie 70 kūrinių. Parodą atida
rė studentų pirm. Robertas Sele- 
nis, o Algis Skrebutėnas persta
tė jaunus dailininkus: Daivą 
Astašaitytę, Algį Skrebutėną. Al-

Jauny dailininkų paroda

buvo prisegtos gėlės. Po progra- ? 
mos — vaišės ir šokiai grojant 
V. Petrausko orkestrui.

Bowling Green Universiteto studentų chorui vadovauja dirigentas Ivan Trusler. Jis naudoja ne tik rankas, bet 
ir veido išraišku.

NAUJI METAI HAVAJUOSE

BILIBTAI: >6, >5, M ir M.

GAUNAMI MARGINIUOSE, 

2511 West 69th Street

CHICAGO, ILLINOIS 60625

Telefonas PROSPECT 8-4585

kai jie eina Naujų Metų sutik- LOS ANGLIES, CAUF. 
ti. Man atrodo, jog tai yra se
nas prietaras. Juodos katės bi
jojo ir lietuviai. Man ne vieną 
kartą juoda katė yra perbėgu- sukaktuvinį minėjimą 1972.XI. 
si skersai kelio, bet aš jos ne- <w* 
bijojau ir ji man nieko nepa
darė.

Nepagerbti kritusieji už laisvę

Apie Lietuvos, kariuomenės

tieji Klaipėdos krašto vaduoto
jai: Juozas Augaitis, Petras Bliu 
džius, Stasys šimuliunas, Kazys 
Špakauskas. Bronius Tatarūnas, 
V.ncas Tamošiūnas ir Alfonsas 
Žiedas ir apdovanoti šaulių me
daliais. . Jauniausiai šaulė Regi
na Juškaitė perstatė šaulių me
dalių apdovanotus Detroito jau
nuolius: Viliją Baukytę, Ireną 
Svenlickaitę ir Robertą Selenį. 
Apdovanojimą pravedė buv. 
Lietuvos ministeris pirminin
kas gen. Jonas Černius ir Šau
lių Sąjungos pirm. Vincas Ta
mošiūnas. Apdovanojimo me
tu žyminius-medalius palaikė 
Regina Juškaitė ir Rozite Biliū- 400 lankytojų. Reikia pa
naitė. Pabaigai sugiedotas Lie-' 
tuvos himnas. Po minėjimu 
gretimoje salėje vyko vaišės. Mi
nėjimą suruošė: šauliai, biruti- 
ninkės ir ramovėnai.

šaitį. Kaip matome Detroite me
nininkų reiškiasi nemažai ir kū
rinių buvo pusėtinai gerų. Atei
tyje, reikia manyti, bus vis ge
resni. Atrodo, kad jaunimas ne
sėdi rankas susidėjęs, bet žen
gia pirmyn. Daugelis iš jų ak
tyviai reiškiasi organizacinia
me darbe. Jie ateityje užims iš- 
einnačių į atsargą vietas. Norė
čiau čia išvardinti aktyvistus: 
Robertas Selenis, Kastytis Kar
velis, Algis Skrebutėnas, Linas 
Mikulionis, Irena Sventiekaitė, 
Vida Skiotytė, Karolė Veselkai- 
tė, Viktoras Nakas. Vida Ser- 
gidaitė ir kiti. Parodą aplankė

linkėti jaunimui, kad ir toliau 
tęstų tą gražų darbą kaip meno 
taip ir organizacinėje srityje.

A. Miežis

Jaunų talentų solistų koncertas
Sausio rnėn. 13 d. L. namuo

se koncertas praėjo su pasise
kimu. Solistai buvo Nerija Lin
kevičiūtė. Vytautas Nagas ir Ber
nardas Prapuolenis; akonipo- 
navo Teksas Ričerdaitis, atliko 
arijas: A. Mozart, K. Wagner, 
G. Meyerbeer, A. Ponchielli ir

Kas tik turi ge.tj skonį, 
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
CENTER INC.

So. Western, PR 8-5875 
LIEPOMIS
nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

IEA s nil ZI onu sreraaipm^as T8A 9 >4! 6

FURNITURE
Marquette Pk., 6211 

vedėjas J.
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
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Certificate 
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ANO LOAN ASSOCIATION
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CHICAS0. IU.IH0*
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Midland savings aptar
nauja taupymo ir namų

su apylinkės Dėkojame

Mes norė-pasitikėjimą
tume būti Jums naudingi
,r ateityje

Sąskaitos apdraustos ik'
♦ 20 000

1914 metų

paskolų reikalus visos mū

Jums už mums parodv'a MIDLAND
SAVINGS

ž&įfa Vi

Vladas Rasčiauskas

mes 
Metus švenčiame Chi- 
o aš praęitų metų pa- 
nutariau juos atšvęsti 
kitaip. Nutariau nu-

HONOLULU, HAVAJŲ SALOS.
— Visi žinome, 

Naujus 
cagoje, 
baigoje 
trputį
skristi į Havajų salas ir kartu 
su Pacifiko salų žmonėmis su
tikti Naujuosius Metus.

Turiu pasakyti, kad klaidos 
nepadariau. Man, žinoma, bū
tų buvę geriau, kad būčiau ga
lėjęs Naujuosius Metus sutikti 
su senais savo pažįstamais ir 
draugais, bet tai dar nebuvo 
toks didelis blogumas.

Pradžioje man atrodė, 
šią svarbią metų šventę 
vienam švęsti. Bet aš ne 
žmogus,
buvau kitose vietose, neteko 
vienam Naujų Metų sutikti ir 
Havajuose. Daugelis mano, 
kad naujom pažintim užmegz
ti reikia pinigų. Tai neteisybė'. 
Naujom pažintim reikia vieno 
ar dviejų šilti) žodžių, 
tik žinoti, 
pasakyti, 
ir nuo to, 
pasakai.

Švenčių
įvairiose pasaulio vietose: Grai
kijoje. Turkijoje. Pakistane, 
Indijoje. Filipinuose, Afrikoje. 
Maskvoje. Jugoslavijoje, Egip
te, Maroke. Zelandijoje ir ki
tose vietose. Atsimenu, vieną 
kartą llongkonge buvau pasi-

kad 
teks 
toks 

Niekad aš vienas ne-

Reikia 
kada tuos žodžius 
Gal kiek priklauso 
kaip tuos žodžius

metu aš buvau

Metus , o kai paaiškėjo — ten 
susitikau lietuvį, su kuriuo 
mudu gražiai pasikalbėjom ir 
tapome draugais.

Havajuose Naujus Melus la
imi gerai sutikti , nes ten žmo
nės nepaprastai draugiški. Ho
nolulu mieste yra didžiausias 
įvairių tautų mišinys . Dabar 
salos priklauso JAV; visi kal
ba angliškai, bet yra ir kitaip 
kalbančių. Havajų salose yra 
japonų, kiniečių, portugalų, vo
kiečių, ispanų, prancūzų ir lie
tuvių. Anksčiau lietuvių salose 
visai nebuvo , o dabar yra ke- 

vj, ta|>ę salos gyventojais.

Gydytojai man liepė riebios 
kiaulienos nevalgyti. Aš jos ir 
vengiu, nors man ji labai ska
ni. Naujus Metus sutikau su 
skaniausiu gabalu Luau. Tai 
toks mėsos gabalas, kurio nie
kur kitur negali gauti, kaip 
Havajų salose.

Naujus Metus sutikom su 
šampanu, Havajų vynu ir gra- 
ži arais dainininkų ir šokėjų dai
nomis. Man atrodo, kad ir 
ateinančiais metais skrisiu į 
Havajų salas Naujų Metų su
tikti.

Vladas Rasčiauskastį. Naujieji Me tab— jiems di
delės vilties metai. Jaunieji 

pavaži- 
Vy resni e- 

o dar
vyresnio amžiaus žmonės gal
voja apie sveikatą.’ Teisingiau 
pasakius, ne apie sveikatą, bet 
jiems rūpi nesusirgti, nesusirg-

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

26 Los Angeles liet, parapijos 
salėje, Kazys Karuža parašė il
gą ir darniai skambančią kores
pondenciją (Dirva, Kr. 99, 1972. 
XII.29), kurios pradžioje ir pa
baigoje užakcentavo, kad tasai 
minėjimas buvęs gražus ir įspū
dingas... Gyviesiems garbėtroš
koms, galbūt, gražus ir įspūdin
gas, bet tik ne sieloms kritusių
jų už laisvę karių, kurie nebu
vo pagerbti rimties minutei at
sistojus.

Kokiais motyvais minėjimui 
vadovavęs neįtraukė pagerbimo 
į minėjimo programą, neaišku. 
Gal pamiršo? Tačiau jis nepa
miršo auditorijai pristatyti gy
vųjų su medaliais! Korespon
dentas, rašydamas “ant baimės 
pagrindo” ar būdamas nepasta- 
bus, apie tai nė neužsiminė.

O gal jau bandoma ir su šia 
kilnia tradicija pasielgti kaip 
Vatikanas su 
— panaikinti! 
neatsišauks, o 
kia skaitytis.

“Pagarba tau, 
jau” (Giedraičio 
frenas).

savo šventaisiais 
Ką gi, mirusieji 

su

case d the

su-

ho- 
kad

to sirgo. Visi nori gyventi ir 
kiekvienas tiki, kad Nauji Me
tai atneš jiems daugiau laimės.

Havajieciai bijo juodos ka
tės. Jie nenori, kad juoda ka
tė jiems pereitų skersai kelio,

gyvaisiais

nes tavęs 
Litanijos

rei-

bi- 
re- 

Adonis

KEMKIiE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

Australiją. Melbourne 
įvyks eucharistinis kon- 

Iš Amerikos ten va- 
didokas skaičius lietu- 

o

Be 
ke- 
pa- 
Ka-

Havajų salose, kaip anks- ‘tikisi, daug pamatyti 
čiau, taip ir šiandien kiekvie- j nėti ir pasidžiaugti, 
ną atvykusį keleivį vis dar pa-Ji galvoja apie pinigus, 
si tinka gražiai pasipuošusios 
mergaitės. Jos pasveikina ir 
gėlių — lei vainiką užkabina. 
Daugelis ten ir užmezga pažin
tis. Visos tokios gražios, tokios ti sunkiau, negu jie iki šio me- 
draugiškos, tarytum būtų se
nos panevėžietės, kurias 
tinki po 20 metu.

Apsistojau .centriniame 
lėlyje. Turiu pasakyti,

[švara ir patogumai daug geres
ni negu Chicagos koteliuose. 
Patarnavimas geras, vadovy
bė maloni ir keleivius supran
tanti. Tame pačiame hotelyje 
kartu su kitais keleiviais suti
kau Naujuosius Metus. Iš Los 
Angeles teko skristi 6 valan
das. Man tai buvo gero poilsio 
valandos. Pačioje Chicagoje ir 
net Kalifornijoje dirbau. Kai 
rengi keliones, tai turi susiži
noti su daugybe žmonių ir įstai
gų. Dabar ruošiu didelę kelio
nę į 
mieste 
gresas. 
žiuoja
viii.’ Vieni nori pasimelsti, 
kiti nori savo graines ar senus 
pažįstamus pamatyti. Kiekvie
nas keleivis turi kitokių planų 
ir kitokių tikslų. Visi važiuoja 
į Australiją, bet daugelis nori 
pakelyje sustoti ir ten galimai 
geriau išnaudoti vizitą. Kiek
vienam reikia padėti. Pirmiau
sia reikia išklausyti, ko kelei
vis nori, o vėliau reikia žiūrė
ti. ar galėsi naudingam tikslui 
pritaikyti jo kelionę. , _

Nuvykęs į Los Angeles ke
liems būsimiems keleiviams 
teko skambinti ir aiškinti, 
to. teko dar susižinoti su 
liais senais pažisfamais ir 
žįstamomis, gyvenančiais 
liforni joje.

Kai įlipau Į lėktuvą, nešantį 
keleivius į Honolulu, tai at- 
lyžau. Visi mano darbai pasi
baigė ir turėjau galimybės vis
ką užmiršti ir pasilsėti. Aš vi
suomet taip darau: kai baigiu 
darbus, tai miegu. Nespėjo 
lėktuvas pakilti virš debesų, tai 
savo vietoje parankiau įsitai
siau ir užsnūdau. Prabudau, 
kai lėktuvas jau pasiekė Hava
jų salas ir leidosi Honolulu 
aerodrome.

Man atrodo, kad havajieciai 
Naujuosius Metus jautriau su
tinka, negu amerikiečiai. Jie 
žino, kad praeitieji metai ne
besugrįš. Kas praėjo —tai pra
ėjo. Metai galėjo būti geri, lai
mingi. bet tos laimės daugiau 
nebebus. Už didžiausius pini
gus jų nebesiigrątinsi. Nerei
kia dėl jų liūdėti, liūdesys 
nieko hepadarvs.

Jie didesnes viltis deda į atei-

what to 
do about it.

Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast. . *

Day-to-day living expenses eat up 
ft lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goaL

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with UJS. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdtk. 
An amount frou specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

• And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

1739 So. Hateted Street Chicago, HE 60608
2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, «C»----- THūSsbAY, JANUARY IŠ, 1’973



J. MTERAITIS

Klaipėdos krašto atvadavimą minint
I nese Rainakienė gražiai dėsto 
{jaunam kunigui Liudui Vasa-i 
i riui, kad: “Vedusioj kunigijoj 
j nebeliktų kūrybos, fantazijos ir 
užsidegimo”.

Vilniaus jėzuitų Akademija

Dėstydami Lietuvos istoriją, 
kaip žinome, mokytojai pabrė
žia, kad jau 1569 metais jėzui
tai įsteigė Vilniuje aukštesniąją 
mokyklą, kuri 1579 m. buvo pa
kelta į Akademiją. Nesigilinant 
į klausimą rimčiau, dalykas at
rodo labai puikiai, nes yra daug 
aukštųjų mokyklų Vakarų Eu
ropoje, 
žvmiai

(Tęsinys)
Būdamas, matyt, subtilios sie

los žmogus, Rėza buvo labai pa
milęs ir lietuvių liaudies dainas, 
įvairių stiliaus ir turinio ko
mentarų tarpe, jis ypač grau
džiai charakterizuoja lietuvių 
vestuvines dainas, kalbėdamas: 
“Mes matome čia sužadėtinę su 
savo senoviniu, taip labai gar
binamu, iš paprastų rūtų nupin
tu nuotakos vainiku... matome 
ją gražiausią savo gyvenimo die
ną iškilmingai pasipuošusią, lx.‘t 
kupiną liūdesio, atsisveikinan
čią su motina, seserimis ir drau
gėmis... su iškilme važiuojančią 
į savo būsimo vyro namus ir 
nenoromis, dažnai su ašaromis 
nusiimančią išsaugotą vainiką. 
Dainose meilė vos turi vardą —

kurios buvo įsteigtos 
_ vėliau, ir mums atrodo 

i reikėtų tik didžiuotis šia mo-

< -

PRIEŠ PENKIAS JEŠIMT METŲ

Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas ir jo bendra larbiai. Nuotrauka daryta 1923 mėty sausio 9 d. Šilu
tėj. Sėdi iš kairės: Vilius Šaulinskis, Martynas Lėbar as, Martynas Jankus ir Jonas Vanagaitis. Stovi: Sto
pas Darius, Antanas Ivas-lvaškevičius, Aleksandras Marcinkevičius ir Juozas Pronskus. Iš jy šiandien dar 
trys yra gyvi: Ivas-lvaškevičius, Marcinkevičius ir Pronskus.

Lietuviai mokslo
pasaulyje . —. ............. ..........

• .. . ... termodinamikos srityje žurna-Jonas Dėdinas ir T. II. R e-j, ___ .. , .....
gan, dirbą įstaigoje Research j 
Laboratories, Eastman Kodak 
Company, Rochester, New York, 
paskelliė straipsnį apie dekafluo- 
robenzofenono fotocheminių re-j 
akcių kinetiką ir mechanizmą,: 
kuris atspausdintas leidinyje 
The Journal of Physical Chemis
try, tomas 76, nr. 26 1972 m. 
gruodžio mėn. 21 d.

i M R Drižius, A. Pedišius, 
' A. A. Slančiauskas ir A. Žukaus
kas pasirodė su dviem studijom

kykla.
Bet kai skaitome apie Eduka- 

. , . . .... • i cinės komisijos Lietuvos mo-niekur neminimas bučiavimasis!, . . . .kyklų pertvarkymą, tai nepri
klausomybės laikais, dr. Šapo
kos redaguotoje “Lietuvos Is
torija” knygoje (420 psl.) apie 
šią Akademiją, kuri 1773 m. bu
vo Vyriausiąja Lietuvos Mokyk
la pavadinta, rašoma šitaip: 
“Daugumas dalykų tebebuvo 
dėstoma lotyniškai, tik kai kurie 
dalykai — lenkiškai (galutinai 
lenkų kalba čia buvo įvesta tik 
1816 m. t. y. jau universiteto 
laikais)”. Tai “maloni” žinia 
apie Vilniaus mokyklą skaitan
čiam lietuviui! Ir mūsų laikų 
jaunuolis čia gali sušukti, o kur 
lietuvių kalba? Juk tada spau
dos draudimo dar nebuvo. Juk 
ši mokykla buvo Vilniuje, į ku
rį jau* nuo Gedimino laikų 
(1323) buvo žiūrima kaip į Lie
tuvos sostinę. Čia baigė gyve
nimą kunigaikščiai Algirdas, 
Kęstutis, čia palaidotas ir Vy
tautas, čia lietuvių valdovai bu
vo pakeliami Didžiaisiais Lie
tuvos Kunigaikščiais, čia buvo 
Lietuvos didikų politinio gyve
nimo centras ir t. t.

Šių eilučių rašymui nereikia 
būti kokiam fanatikui ar netole- 
rantui. Čia apima tik liūdnas su
simąstymas, kodėl jėzuitai, ku
rie šią mokyklą du šimtus me
tų (1659—1773) tvarkė, neįs
teigė šioje Akademijoje lietuvių 
kalbos skyrių ar seminarą, bent 
tokį, koks tada veikė vokiečių 
valdomame Karaliaučiuj. Nors, 
kai popiežius 1773 m. šį ordiną 
uždarė, pasirodė, kad jo turtai 
ir gaunamos pajamos iš Lietu
vos buvo net didesnės, kaip iš 
Lenkijos, kurios didikams jie 
pataikavo. Jėzuitai bendravo 
daugiausia tik su aukštaisiais ir 
sulenkėjusiais visuomenės sluog

— žvilgsniai vogčiomis ir kiti 
meilės pareiškimo būdai, kurių 
yra kitose tautose”,

Tiesa, kai kur lietuvių literatu 
ros istorijos apžvalgose yra pa
stebima, kad protestantiškoj 
Maž. Lietuvoj, ypač prie tikybi
nės lietuviškos literatūros pagy
vėjimo daug prisidėję ir patys 
lietuviškai išmokę kunigai, no
rėdami tas pareigas palikti sa
vo sūnums. Tai buvo gal pir
muose po protestantizmo (1525) 
įsigalėjimo šimtmečiuose. Nau
jesniais laikais tai beturėjo ma
žai reikšmės, nes dvasiškių vai
kai mesdavosi dažnai Į visai ki
tas profesijas. Bet kadangi evan
gelikų bažnyčios pagrindinė pa
maldų dalis yra pamokslas, tai 
dvasiškis turėjo stengtis žmonių 
kalbą išmokti, šiaip jam pamal
dų metu nebūtų likę kas daryti. 
Todėl jei į dvikalbę parapiją 
naujai atkeltas kunigas liet, kal
bos nemokėjo, tai jis su savo 
vokiškai parašytu tekstu turėjo 
eiti pas lietuviškai mokantį mo
kytoją ar vargonininką, kuris 
jam pamokslą išvertė į lietuvių 
kalbą. Kai tokie kunigai išmok
davo lietuviškai, tai jie jau il
gai pasilikdavo toje pačioje pa
rapijoje. Iš kitos pusės, kaip ir 
čia paminėtas evangelikų teolo
gijos profesorius Rėza, minėtas 
mokyt. Gisevijus ir daugelis ki
tų dvasiškių būdavo ir viengun
giai, kas jiems kartais net dau
giau laiko teikė užsiimti visuo
menės ar literatūros darbais, vi
sai negalvojant darbo rezulta
tus kokiems artimiems pasekė
jams palikti. Juk ir senovės bei 
naujai atgimusios Lietuvos, ypač 
dailiosios literatūros žymūs at
stovai buvo nevedę katalikų sniais, Lietuvos liaudis jiems 
dvasiškiai. Ir literatūros darbo mažai terūpėjo. Tautybių idėja 
sričiai tai gal net geriau, o ir buvo tada jau žymiai išsirutu- 
“Altorių šešėly” knygoje, baro- liojusi ir pavz. tokiame nelabai

tolimame Pragos universitete 
buvo tada, pagal vadinamas na
cijas, įkurti čekų, lenkų ir vo
kiečių skyriai. Juk ir po Liubli
no unijos (1569) Lietuva turė
jo savo sienas, savo hetmonu 
vadovaujamą kariuomenę savo 
iždą Įstatymus — Statutą, savo 
vidaus gyvenimo urėdtis, švie
timo organus ir t. t. Lietuva tu
rėjo ir labai iškilių ir žymių pa
triotų didikų, karo vadų ir vals
tybininkų.

Antai rašoma, kad pvz., 1564 
prie Ūlos Radvila Rudasis tik 
su 4000 lietuvių kariuomenės 
sumušė apie 30,000 maskviečių.

Nepaprastų gabumų K. Kat
kevičius, kuris 1621 m. vado
vaudamas 40,000 lietuvių ir len
kų armijai, 'ties Cholimu sulai
kė virš 250,000 turkų kariuo
menę, ir jam net mirus kauty
nių metu Įsakymai buvo duoda
mi jo vardu, kad kareiviai ne
pakriktų. Jis Įsigijęs nenugali
mojo vardą.

A. Goštautas (1522), kuris ko 
vodamas neprileisti svetimųjų 
prie aukštų urėdų Lietuvoje, bu
vo sukūręs net šūkį: “Lietuva 
— lietuviams”. O pagaliau ir žy
mus koncleris Leonas Sapiega, 
kartais Lietuvos Solonu vadina
mas, paruošdamas trečiosios lai
dos Lietuvos Statutą'(1588), su
gebėjo grąžinti Lietuvą beveik 
Į tą būklę, kurioj ji buvo prieš 
Liublino uniją (dr. Sruogienė). 
Ir kodėl Lietuva galutiname re
zultate turėjo tokia silpna likti, 
negalima taip lengvai su ta min
timi apsiprasti.

Tiesa, Lietuvos didikai turėjo 
progos lavintis ir mokytis ir už- 
sieniduose, tuo tarpu kai papras 
tas lietuvis šios krikščioniškos 
ir pagoniškos eros sąvartoje li
ko be rimtesnės pagelbo.

Lenkas, bent 300 metų anks- kų Bažnyčią prie rimtos krizės; 
čiau apkrikštytas, persiėmęs šio jauno vyskupo gyvenimo lai- 
dogmatizuota krikščionybe, kaip kais, 1517 m. spalio 31 d. Liute- 
sakoma, sudarė savotišką, kie- ris prikalė prie Wittenbergo ka
tą ir net agresyvų liedinį, Vokie tedros durų 95 tezes ir prasidė- 
čiai taip pat į prūsų ir lietuvių .jo Reformacija, 
kraštą neva religiniais tikslais 
įsiskverbę, bet žiaurių kovų pa
sekmėje suteikė šio krašto civi
lizacijos gyvenimui savotišką 
antspaudą, kurio karinio pobū
džio dvasia ir tvarka liko cha-

Bendras švietimas
Skaitant apie Lietuvos švieti

mą ir mokyklas atrodo kad tų 
mokyklų bent Žemaitijoje buvo 
nemažai: buvo mokykla Kra-

rakteringa ir naujai vokiečių su- žiuose, Kretingoje, Varniuose, 
kurtai Prūsijos karalijai ir vals- Plungėje ir kitur. Bet pažiūrė-
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tybei.
Tuo tarpu lietuviui čia mažai 

kas tepadėjo šiose kintančio gy
venimo sąlygose susiorientuo-1 
ti ir sąmoningiau apsišviesti. Ma
žai kas tekreipė dėmesį ir į rim
tus Žemaitijos kanauninko 
Daukšos žodžius, kad: “Visą am- 
žį žmonės kalbėjo savo gimtą-j Rytojai ar tų mokyklų vienuo- 
ja kalba... sunaikink kalbą —iUai bendresnius gyvenimo klau- 
sunaikinsi santaiką, vienybę ir s*mus tesuprato, rodos, gana 
dorybę...” Mat, Vilniuje ir ki-,s^aura^-
tuose Lietuvos švietimo centruo-Į Atsimenu, rodos, 1933 m. 
se sėdėjo internacionalai jėzui-' Gargždų parapijos bažnyčią vi
tal su lenkiškos pakraipos žmo- zitavo, rodos, vyskupas Staugai- 
nėmis, ir jiems lietuvių tautinis tis iš Telšių. Gargždų mieste- 
švietimas mažai terūpėjo. O iš lis yra gražioje vietoje, ant Mi
kitos pusės ir patys Bažnyčios nijos kranto. Kadangi jis tėra 
pareigūnai bei aukštoji dvasi-'apie pusę kilometro nuo buvu- 
ninkija nelabai sąžiningai žiū
rėjo į savo ganytojiškas parei
gas ir dėl šių dalykų guodėsi ir 
vyskupas Motiejus Valančius 
(M. Valančius Žemaitiu Wisku- 
pistė, 1.1) rašydamas, kad pavz.: 
::Vyskupą Petkevičių retai te
galėjo kas matyti bažnyčioj, re
tesnei dar mišias laikant, raš
tą šventą nė lytėti nedasilytėjo. 
Medžioklė jam terūpėjo: nuo 
aušros ligo brėkštant po laukus 
su šunimis skrajojo. Ai! kad 
tai būt ieškojęs dangaus, kaip 
medės paukščių, panokęs būt 
ir Povilą Apaštalą”. Jei šis gar
bus dvasiškis ir aukštas Baž
nyčios atstovas rado reikalą vys
kupą taip charakterizuoti, tai, 
matyt, religinio gyvenimo pa
dėtis nebuvo džiuginanti.
kiti lenkų kilmės vyskupai, Že
maitijai paskirti, kaip rašoma, 
gyvendavo sau patogiai Vilniu
je, ne savo vyskupijoje Žemai
tijoj.

Todėl žemaičiai, matyt, buvo 
rimtesnio lietuvio dvasiškio ir 
lietuviško žodžio labai ištroškę 
ir savo vėlesnį rūpestingą ir 
darbštų vyskupą Merkelį Gied
raitį labai mylėjo, ir kai jis 1609 
m. Varniuose mirė, tai žemai
čiai, kaip rašoma, išbalzamavę 
jo kūną, išėmė jo širdį, ir į stik
linį indą įdėję. laikė ją Giedrai
čių bažnyčioje. Bet dar geriau 
žemaičiai būtų padarę, jei jie 
tą širdį būtų nunešę į Vilnių, 
ir tada gal nebūtų labai patogu 
buvę lenkomanui Pilsudskiui 
1935 m. pavesti savo širdį Vil
niuje palaidoti. O jei vyskupas 
Giedraitis būtų kiek anksčiau 
gimęs, tai jis būtų turėjęs būti
nai Vilniuje apsigyventi ir iš ten 
padoriai lietuvių katalikų baž
nyčios reikalus tvarkyti, nes 
1519 metais, kaip istorijoje ra
šoma, ten buvo į vyskupo sostą 
atsisėdęs 23 metų jaunikaitis, 
Zigmanto II priešvestuvinis sū
nus, Jonu IIT vadinamas.

Tad šitokie ir panašūs daly
kai palaipsniui privedė anų lai-

jus riamčiau, pasirodo, kad 
scholastiniai ir kiti tų laikų 
mokslai buvo dėstomi daugiau
sia lotynų ir lenkų kalbomis, 
kurių žmonės mažai tesuprato, 
ir todėl tos mokyklos žmonių 
švietimui nedaug tegalėjo reikš
mės turėti. Be to, ir patys mo-

sios Vokietijos arba Klaipėdos 
krašto sienos, tai daug katalikų 
darbininkų ir tarnaičių dalyva
vo ir iš Klaipėdos krašto tą gra
žią rugsėjo dieną Gargždų baž
nyčioje. Kaip studentui teko bū
ti ir šių eilučių rašytojui. Pa
mokslą apie pasninkus sakė vie-

nuolis kapucinas, rodos, iš Plun
gės. Tai per visą pamokslą ir 
vadino visus Klaipėdos krašto 
žmones vien tik vokiečiais. Pvz., 
kalbėdamas, “jei tau vokietė 
šeimininkė penktadienį duos su 
mėsa valgyti, tai tu pasakyk, 
kad aš ne vokietys... garbingas 
tas katalikas tarnautojas, kuris, 
kai jam vokietė penktadienį su 
mėsa valgyti atnešė, drąsiai pa
sakė, aš ne vokietys”... ir t. t. 
Pamokslininkas taikė čia dau
giau į Klaipėdos krašto ūkinin- 

Ikes, kurių ūkiuose ir katalikai 
j darbininkai ar mergaitės tar
naudavo. Bet ypač toje apylin
kėje, Klaipėdos krašte, išskyrus 
kelis vokiečius dvarininkus, ne
toli šimto procentų ūkininkai 
buvo lietuviai (kad jie kartais 
kitaip balsavo, tai buvo kitas 
klausimas). Bet šis pamokslinin
kas, net jau nepriklausomybės 
laikais, neskyrė religijos nuo 
tautybės, ir jam lietuviai tegy
veno tik iki Gargždų, nors ir 
senesni vokiečių valdžios raš
tai Tilžės ir Klaipėdos sritis daž
nai vadindavo Provinz Litauen 
— Lietuva. Ir visai be reikalo 
tame pasieny buvo Įkurta tiek 
daug vienuolynų, nes po tiek 
šimtmečių, joks pavojus kata
likybei iš Klaipėdos krašto ne
grėsė. ..

Bet buvo kartais ir malonių 
evangelikų ir katalikų dvasiškių 
bendravimo pavyzdžių. Toje pa
čioje Gargždų apylinkėje, Klai
pėdos krašto pusėje, ant Mini
jos kranto turėjo nusipirkęs dva
riuką Švėkšnos klebonas Maci
jauskas. Tai buvo puikios as
menybės žmogus. Kai atvažiuo
davo vasarą kokiai savaitei į 
ūkį, jis pasikviesdavo apylin* 
kės klaipėdiečius ūkininkus pa
sikalbėjimams įvairiais klausi
mais, ir ūkininkai vadindami jį 
pralotu, labai gerai apie jį atsi
liepdavo.

(Bus daugiau)

Įle International Chemical Engi
neering, tomas 12, nr. 1 1972 m. 
spalio mėnesį. Jie dirba Lietu- 

’’ vos mokslų akademijos fizinės 
ir techniškos jėgos problemų in
stitute.

Martynas A. Buzas, Ameriko
je gimęs lietuvis, 1963 metais 
baigęs Yale universitetą geologi
jos daktaro laipsniu, o dabar 

-I vra Smithsonian Institution, 
Washington, D. C. paleobiolo- 
gijos skyriaus kuratorius, pada
rė pranešimą apie ekologinius 

| parametrus bendrus dabarti
nėms ir suakmenėjusioms (fos
sil) populiacijoms American As
sociation for the Advancement 
of Science metiniame suvažia
vime Washington, D. C., 1972 
m. gruodžio mėn. 26-411 d. Tame 
pačiame suvažiavime praneši
mą karjeros galimybes vaisti- 
ninkystėje padarė Christopher 
Rodowskas, kuris yra Project 
Director, Pharmacy Manpower 
Project, American Association 
of Colleges of Pharmacy, Sil
ver Spring, Md. Christopher 
Rodowskas kyla iš chemiko Ro
dowskas (Radauskas) giminės, 
kurios jau antra gentartė gimė 
ir subrendo Amerikoje. Chemi
kas Rodowskas vadovauja vie
nam Dupont fabrikui Wilming
ton, Delaware ir yra poeto Hen
riko Radausko pusbrolis.

Jurgis Mikaila, dirbąs įstaigo
je General Motors Corporation 
Chewrolet Motor Division, pa
darė pranešimą apie sunkveži
mių spyruoklių suprojektavimą 
suvažiavime International Au
tomotive Engineering Confe
rence and Exposition, Įvykusia
me Detroite 1973 m. sausio 8-12 
d. Saulius šimoliūnas

Kas trečias apiplėštas
Gallup pranešimu, per pa

staruosius pusantrų metų kiek
vienas trečias Chicagos mies
to centro gyventojas yra nu
kentėjęs nuo piktadarių viena 
ar daugiau kartij. Gallup be 
to nustatė, kad pusė nuo už
puolikų ir vandalų nukentėju
siųjų policijai nieko neprane
šė.

SKAITYK ’NAUJIENAS’’ -
TOS TEIRi/i GERIAUSIAS.
TEISINGlAbSIAS ZTNIAS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

O

Pa* mus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
Jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
3eaio pirmos.
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Sąmoningi ir nesąmoningi komunistai
Rusų pavergtoje Lietuvoje visoks politinis veikimas 

yra uždraustas. Jeigu kas drįsta kelti politinius klausi
mus, tai tuojau jo mintys pranešamos politiniems komi
sarams, kurie imasi priemonių naujoms mintims suval
dyti. Pirmiausia jie suvaldo naujų idėjų skleidėją, o vė
liau eina paskui tuos, kurie tų naujų idėjų klausėsi ir drį
so jas svarstyti.

Lietuvoje veikia tiktai komunistų partija. Visoms 
kitoms partijoms veikti uždraudė, o komunistai gali veik
ti išsijuosę. Jie stengiasi į partiją įtraukti kiekvieną ener- 
gingesnį ir apie politiką mažiau nusimanantį vyrą ir mo
terį. Kiekvienas kolchozo vadovas, lenktynių laimėtojas, 
kiekviena geresnius rankų raumenis turinti melžėja įtrau
kiama į komunistų partijos eiles. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais visame krašte nebuvo 500 komunistų. Dau
gumą jų sudarę įvairūs iškrypėliai, pertemptų nervų li
goniai, amato neišmokę jaunuoliai. Partijoje nebuvo nė 
vieno inteligento, kuris galėtų aiškinti partijos ideologiją.

Šiandien partijos reikalai pasikeitė. Partijos narių 
skaičius žymiai didesnis. Į partiją privalo stoti kiekvienas 
mokytojas, aukštesnės mokyklos dėstytojas, kolchozo pir
mininkas, dirbtuvės vedėjas ir kitoks pareigūnas. Į ko
munistinio judėjimo, o vėliau į pačią partiją neįstojęs 
jaunuolis negalės baigti aukštojo mokslo, o baigęs nega
lės gauti jokios atsakomingos vietos bet kurioje valsty
binėje įstaigoje. Sniečkus turėtų būti patenkintas, kad 
partijos eilėse yra toks didelis atsakomingų pareigūnų 
skaičius. Bet Honanas Zimanas, rusų pastatytas lietu
vių komunistų iškrypimams pastebėti ir kelti viešumon. 
Klausimas teks svarbus, kad Kaune leidžiama Tiesa rado 
reikalo tuo klausimu net įžanginį parašyti. '

Pasirodo, kad dabartiniu metu Lietuvoje komunistų 
yra daug, bet jie nesąmoningi. Sąmoningų komunistų 
yra labai mažai, o nesąmoningų skaičius yra dielis. Tie
sos redaktorius įspėjo visą lietuviškąją visuomenę apie 
reikalą ugdyti “komunistinį sąmoningumą”. Jis tvirtina, 
kad “neišugdžius sąmoningumo” — visas komunistinės 
.statybos namelis nubyrės. Jis aiškina skaitytojams, kad 
nesąžiningas požiūris į darbą, neorganizuotumas ir ne
drausmingumas gali niekais paversti visą “komunistinę 
statybą”. Aiškindamas “komunistinį sąmoningumą”, jis 
Tašo:

“Labai svarbu įskiepyti mūsų jaunimui pasidi
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Orderiu kartu su užsakymu.

džiavimą savo socialistine Tėvyne, savo liaudimi, 
jos didžiais žygiais, išauklėti jaunimą pasiryžimo 

. savo Tėvynės gynybai, pagarbos kitoms tautoms dva
sia.. Taikos sambūvis tarp valstybių, turinčių skir
tingą visuomeninę santvarką, reiškia ne kovos prieš 
kapitalizmą nutraukimą, o tik atsisakymą naudoti 
šioje kovoje ginklą. Komunistiniame auklėjime rei
kia giliai įsiminti, kad neleistina joks taikstymasis 
su reakcine buržuazine ideologija. Ideologijos srity
je nėra ir negali būti taikaus sambūvio tarp socia
lizmo ir kapitalizmo. Demaskuojant priešiškus 
ideologinius imperializmo kėslus, svarbu su laknimis 
rauti socializmui svetimas pažiūras, įveikti praeities 
išgyvenąs, smulkiaburžuaziškumo recidyvus žmonių 
sąmonėje ir poelgiuose — nacionalizmą, biurokratiz
mą, egoizmą, apolitiškumą. Nacionalizmas grimuo
jasi įvairiomis spalvomis, dėvi skirtingus rūbus. 
Vienur jis dedasi kovotoju už reakcinio praeities pa
likimo išsaugojimą, kitur koketuoja su religija, dar 
kitur spekuliuoja meile gimtajam kraštui ir pan.” 
(Tiesa, 1973 m. sausio 10 d., 1 psl.).
Iš cituotų ištraukų aiškėja, kad būti sąmoningu ko

munistu ne toks jau lengvas dalykas. Komunistams rei
kalingas “taikos sambūvis”, bet tuo pačiu metu jie bijo, 
kad taikos metu nenueitų niekais visa “komunistinė sta
tyba”. Komunistai bus maitinami Amerikoje augintais 
kviečiais ir kukurūzais, bet jie turės aiškinti, kad “ka
pitalistinė Amerika” nemoka žemės ūkio reikalų tvarkky-
ti. Okupantas diegia rusišką nacionalizmą kiekvienoje 
pavergtoje tautoje, bet sąmoningiems partijos nariams 
įsako rauti nacionalizmą kiekvienoje rusų pavergtoje] 
tautoje. Sovietų valdžia yra įvedusi pačią biurokratiškiau
sią sistemą prekyboje ir pramonėje, žemės ūkyje ir mo
kykloje, bet įsakyta nurodinėti “kapitalistinio biurokra
tizmo” žalingumą.

Sąmoningas komunistas privalo skiepyti jaunimui 
“pasididžiavimą savo socialistine Tėvyne”, bet nepajėgia 
išaiškinti tos tėvynės nepateisinamų žingsnių. Kaip są
moningas rusas gali didžiuotis sovietų karo jėgomis, ku
rios įsiveržė į Čekoslovakiją ir nustūmė į šalį ten buvusią 
komunistinę valdžią? Kaip komunistas gali didžiuotis so
vietų tankais Vengrijoje, kada slaptoji sovietų policija 
nužudė Vengrijos premjerą komunistą Nagy? Kaip ko
munistinis jaunimas gali didžiuotis savo vadais, kada 
Chruščiovas vietoj rimtų argumentų, numautu prakai
tuotu batu daužė Jungtinių Tautų stalą?

Sąmoningas komunistas pirks Amerikoje augintus 
javus ir bandys pakenkti ūkininkui tuos javus auginti. 
Jis sieks taikos, kad galėtų pasiruošti naujiems puoli
mams. Jam įsakyta siekti “taikaus sambūvio”, kad per 
savo agentus galėtų priešą griauti iš vidaus. Ne kiekvie
nas komunistas gali būti toks dviveidis, todėl partijos 
vadovybei nerimą kelia “nesąmoningi komunistai”.

Jules Vernes tiksliai 
atspėjo Apollo raketą

Senyvo amžiaus džentelme
nas, sėdėdamas fotelyje prieš te
levizijos aparatą, pasviro šo
nan ir iš rašomojo stalo stal
čiaus išėmė pageltusius rank
raščius. Pasklaidęs juos dre
bančiomis rankomis ties vienu 
puslapiu susilaikė ir pradėjo 
skaityti: “Mėnulin skrendančios 
raketos įgulą sudaro 3 žmonės. 

Raketa yra pagaminta iš alu- 
minijaus, 3.65 metro ilgumo ir 
sveria 5,317 kilogramus. Jos 
skridimo greitis 40,000 kileme- 
trų per valandą”.

Prieš valandėlę televizijos 
naujienų pranešėjas paskelbė kai 
kuriuos davinius apie į mėnulį 
skrendančią kosmetinę raketą
Apolo: jos įgulą sudaro 3 žmo
nės, ilgis 3.65 metro, svoris 5,621 
kilogramas ir skrenda 38,720 ki
lometrų greičiu per valandą. į

Nuostabiai artimi daviniai, jei niakovas, tuometinis faktinis
’ imti dėmesin tai, kad šis senas Lietuvos valdytojas, vienam lie-

rankraštis buvo rašytojo Jules 
Vernes knygos, parašytos prieš 
100 metų. Jules Vernes yra lai
komas kaip fantastas, tačiau ne
žiūrint to, jis savo fantastinėje 
apysakoje nuostabiu tikslumu 
aprašė kaip atrodys į mėnulį 
skrendanti raketa praslinkus 64 
metams po jo mirties.

Senyvas džentelmenas, kuris 
atidžiai stebėjo televizijos nau
jienų pranešimą ir sklaidė šiuos 
pageltusius rankraščio lapus 
buvo Jean Jules Vernes anūkas. 
Jis gerai prisimena savo dėduko 
žodžius, kuriuos prieš keliasde
šimt metų yra jam taręs:

“Pasaugok šį rankraštį, Jean. 
Sulauksi kada žmonės skris į 
mėnulį ir įsitikinsi, kad aš nors 
ir fantastas, bet numačiau”.

Mūsų spaudoje
Rusai kolonistai gabenami į 
Kauną pasmarkintu tempu
Montrealio laikr. Nepriklauso

ma Lietuva Nr. 1 (2027) infor
macija “Smūgis į Kauną” rašo
ma:

Lietuvos užkariautojai didžia
rusiai turi priedangą — skleisti 
komunizmą, bet tikrieji jų tiks
lai, grynai imperialistiniai. 
Ir kada Mai Tse Tungas iš 
Pekino Kremlių vadina imperia
listais, tik melagingai besiskel
biančiais socialistais, tai žinoma, 
pasako tikrą tiesą ir atidengia 
jų kaukę.

Jau pirmos rusų okupacijos 
dienomis savotiškai pagarsėjęs 
sovietų atstovas Lietuvoj Pozd- 

tuvių veikėjui atvirai pasakė: — 
Mes jus dabar'paėmėm rimtai 
ir ilgam. O tais laikais viena 
rusė mokytoja pareikalavo, kad 
jai būtų duotas darbas lietuviš
koje mokykloje, tai į pastabą, 
kad ji Lietuvos mokykloje tuo 
tarpu negalinti dirbti, nes ne
moka lietuviškai, pasipiktinus 
atrėžė: — Nesapnuokit, jūs vi
si greitai kalbėsit rusiškai.

Iš Kauno vėl blogos žinios. Į 
Kauną staiga pradėta gabenti 
tūkstančiai rusų. Naujai statyti 
namai, kur jau buvo skirti gy
venti kai kuriems lietuviams, da
bar perduodami naujai atves
tiems rusams. Daugelis lietu
vių, kurie jau buvo įteisinti gy
venti tuos namuos, dabar “turi 
grąžinti raktus”. Vadinas, nuola 
tinėje butų krizėje, kokia vieš
patauja Kaune, lietuviai palie
kami be pastogės. Jie turi už
leisti rusams.

“NAUJIENAI” SKAITO ViSį 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, I’ROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS 
TYB1NINKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

SKAITYK "NAUJIEKAS’ -
JOS TEIKIU SERIA'JLIAS, 
*EISI»GiiU3lAS ŽtfeiAS
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LAUKAS REDAKCIJAI
ŽODIS JAUNIMUI

Paskelbus žinią, kad šiais 
metais yra pakviestas Leoka
dijos Braždienės vadovauja
mas Čikagos lietuvių ansamb
lis išpildyti meninę programą 
prez. R. Nixono inauguracijos 
iškilmėse, yra nemažesnis 
laimėjimas kaip prezidento 
žmonos p. Patricijos Nixon at
silankymas į praeitais metais 
Tautinių Šokių šventę. Pasta
ruoju kvietimu lietuvių visuo 
menė pasiekė aukščiausią ame
rikiečių dėmesio pakopą lie
tuvių kultūrinėje apraiškoje. 
Kieno pastangomis tas buvo 
pasiekta? Tai dažnai iŠ jauni
mo lūpų girdimų žodžių “nie
ko nenusimanančių, atsiliku
sių nuo šių dienų gyvenimo 
senių”. Tas yra pasiekta jau 
nebesuprantamų senių kietu 
užsispyrimu išauklėti jaunąją 
kartą lietuviškoje dvasioje ir 
kultūroje.

Ar ta garbė būtų suteikta, 
jeigu mūsų jaunimas būtų su
tirpęs pilkoje amerikiečių ma
sėje? Atsakymas kaip man 
taip ir visiems yra aiškus. Ti
kiu, kad šis neeilinis lietuvių 
laimėjimas parodys kodėl tas 
jau nebesuprantamas senimas 
tiek daug pastangų deda dėl 
išlikimo lietuviais. Mūsų se
nių veiklos laikas jau baigiasi. 
Kyla klausimas, ką pasieks tie, 
kurie šuoliais bėga į amerikie
čių pilkąją masę? Į kokias iš
kilmes pakvies tie patys ame
rikiečiai, kuriuose pranyksta- 
ma.?

Prošvaisčių yra daug ir gerų. 
Praeitais metais suorganizuo
tas Čikagoje jaunimo ansamb
lis Sūkurys” yra paties jauni
mo sukurtas ir vadovaujamas. 
Jis jau padarė didelę pažangą 
ir sausio 21 d. pasirodys Lietu
vių televizijos programoje. * o 
vėliau ir kitur.

Nenutautėti Amerikoje yra 
daug galimybių. Kol tėvai mo
ka lietuvių kalbą, su jais lais
vai gali namuose kalbėti lietu
viškai. Išmokti rašyti ir skai
tyti yra lituanistinės mokyk
los. Net ir amerikiečių uni
versitetuose gali studijuoti lie
tuvių kalbą. Tai ko pagaliau 
trūksta? Noro! Bolševikai pra
dėjo leisti propagandą, kad 
norintieji pramokti lietuvių 
kalbos važiuotų į pavergtoje 
Lietuvoje esančias pionierių sto
vyklas. Nesąmonė! Norint mo
kėti lietuvių kalbą ir išsiskirti 
iš amerikiečių masės reikia 
kalbėti tarp savęs ir su tėvais 
lietuviškai, tuomet ir vėl bū
sime pakviesti ne tik pašokti, 
bet ir padainuoti lietuviškai į 
būsimųjų prezidentų inaugu
racijas. K. Radvila

'-JUOZAS KARIBUTAS

KELIONE APLINK PASAULĮ
1 (Tęsinys)
*

£ Rytojaus dieną laiko 
^darnas lankau valdžios 
;gas. kurios įsikūrusios

turė- 
įstai- 
labai

-gražiuose naujuose pastatuose. 
^Prieš gražų rožių parką teis
mas . J vidų veda aukšti pla- 
'tūs laiptai. Puošnios didelės 
□colonos, išradinga architektū- 
ra. viduje sienos dekoruotos 
'dailininkų tapytais paveikslais, 

“o vietomis papuošta ir mozai
kos išradingumu. Perėjus į ki
lus rūmus, pro didelius stiklus 
gali gėrėtis nepaprastai gražia 
dekoruota lauko aplinka: pal
mės, paparčiai, o klombuose 
įvairių gėlių, žavingai pa
trauklių.

Pereinu turtingą didelių krau 
tuvių gatvę, kur gausi tai, ko 
ir turguje Amerikoje vargu ari 
rasi. Čia ir brangūs kristalo iš
dirbiniai. aukso papuošalai, 
porceliano, odos ir kailių bei 
rankų darbo medžio ir metalo, 
pasirinkimas didžiausias. Ži
noma, viskas labai brangu, bet 
jei nori pigiau, ypatingai odos 
arba medžio dirbinių, gali 
gauti bazare už pusę kainos.

Dar praleidžiu porą dienų 

sąskai-

pūdžių pasidalinimas. Kai 
lėktuvas pakilo, nežinau nei 
kodėl, sugalvojau dar apsisto
ti ir bent trumpam Portugalijos 
sostinėje Lisabonoje. Papra
tau stiuardesę, kuri bematant 
■mano bilietą pertvarko susto
jimui.

Žinau, artėju link namų. Tas 
žinojimo jausmas švelniai glos
to krūtinę ir dar priedas, kad 
viskas taip laimingai klojosi, 
kelia nuotaiką. O juk galėjo 
būti ir kitaip. Daug kitaip: juk 
štai va. tik penkios dienos, kai 
buvau palikęs Tel Avivą, ara
bų teroristai šaudė ten žmones. 
Rodos saloje sprogo restora
nas, kur ir aš su kitais turistais 
buvojau. Žuvo žmonės net iš 
Švedijos; dar ir daug daugiau 
priskaičiau visokių įvykių per 
tą mano kelionės laiką. Bet jie 
visi praėjo manęs nepalietę. 
Tas dar dvigubai džiugina.

Žinau, kad aš dar nesu 
muose ir kadkelionė per 
fantą ilga, bet k? tai reiškia 
prieš tai. kiek išvažinėjau. 
Taip vesdamas kelionės balan
są nei ncpemačiau kaip lėktu
vas leidosi j Portugalijos Lisa
bonos aerodramą.

1969 metais Lisabonoje kaip 
turistas esti išbuvęs porą savai-

poilsiaudamas ir besiruošda
mas skridimui atgal. į namus,' 
apie kuriuos pagalvojus net' 
miela darėsi. Visur gerai, Reti
namuose geriausia. Tik pagal
vojus, kad neužilgo būsiu jau 
nuosavuose namuose, džiaugs
mu prisipildo krūtinė.

IŠVAŽIUOJU
Sutvarkau viešbučio 

tas ir tarnas neša lagaminus į 
aerodromą išvykimui. Jis links
mas, šypsosi gavęs arbatpini
gių. o aš linksmas, kad jau 
išvažiuoju. Abu patenkinti.

Aerodromas naujas ir pasi
gėrėtinai švarus, jaukus. Val
dininkų malonus patarnavimas 
ir amerikietiškas lėktuvas Pan 
Am 747 tikrai džiugina. Skri- 

idimas : Lisabona — New Yor- 
kas. Susitvarkau savo rezer
vaciją. Viskas būtų gerai, bet 
lėktuvas pusantros valandos 
vėlinasi. Laukimas išvargina, 
bet už tai po to imi branginti ką 
jau gavai. Taip buvo ir šį kar
tą.

Lėktuvas prisipildo. Visi ke
leiviai geroje nuotaikoje. Vėl 

i naujos pažintys ii kelionės įs-

na-
At-

čių. Taigi miestas jau pažįsta
mas. Be to, ir per kraštą trau
kiniu esu perskriejęs: Madri
das — Lisabona ir vėl atgal. 
Taigi, riešu naujokas, ir skal
iausi ne tik su sostine, bet ir 
su kraštu susipažinęs. 

DVI DIENOS LISABONOJE

Kažkaip neįprastai atrodė, 
kai pradėjus važiuoti iš aerodro 
irio rridau tuojau pat miestį. 
Gerai, sakysiu priemiestį, ku
riame judėjimas nemažesnis 
kaip ir pačiame rfiieste.

Kad galėčiau plačiau pama
tyti, sėdžiu antrame autobuso 
aukšte ir dairausi į gražias pra
važiuojamas vietoves. Mataii: 
miestas pasipuošęs vešliais me
džiais, daug parkų. sporto 
aikštelių. Kiekviena Vieta gra
žiai sutvarkyta, prižiūrima.

Apsistojo tamiį pačiarite vieš 
būtyje, kuriame artą kartą bu
vau Ir kuris i afldhši centrinė
je miesto gatvėje. Pasitinka 
berniukai, tik žinoma jau kiti, 
degu tada kad buvo. Keista, 
bet vaikams čia leidžiatria dirb
ti. Špėj u. kad Jie nedaugiai! 
kaip po vienuolika at dvylika 
metukų. Jie pairtia mano la
gaminą, mandagiai lypsosi ir
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nuveda į kambarį. Juokais aš 
juos vadinu “amigo”.

Išeinu į miestą. Pati centri
nė gatvė, kuri man anksčiau 
taip patiko, dabar pats bulva
ro vidurys pristatytas visokių 
būdelių. Būdelėse įrengti kny
gynai. Dairausi kiek nustebęs. 
Prikrauta, užkrauta, užversta 
tų knygų kiek tik kur betelpa. 
Žmonės eina, eina, eina. Kny
gas varto, žiūri, kai kurie ir 
perka. Man gaila žiūrėti, kad 
tokią puošnią, plačią, gražią, 
pasipuošusią paminklais ir 
niažais fontanėliais gatvę pa
vertė turgeliu.

Einu link centrinės aikštės. 
Gale gatvės vyksta kokia tai 
statyba, išardyta prie pat gra
žaus paminklo visa gatvė, ap
link visur smėlis, purvas. Gal 
vėlian, kai baigs statybą, čia 
bus labai gražu, bet dabar tai 
tik pasigendu to, ką anuomet 
esu matęs.

Nuo tada, kai čia mano ko
jos mindžiojo šio miesto gat
ves, viskas čia dvigubai pa- 
brangę. Tada grįžęs visiems 
sakiau, kad Partugalija, Lisa
bona man labai patiko, dabar 
tai to nebepakartočiau.

Vėjuota ir šaltoka. Nuo jū
ros eina labai nemaloni drėg

mė. Aikštės, fontanai muša 
vandenį, užkliudydami gatvės 
praeivius. Ta pati kavinė, ku
rią kadaise lankiau. Ji visa
da pilnutėlė ir jei nori pakliū
ti ir maloniai prieš gražią aikš
tę pasėdėti, turi palaukti. Vi
sur, kur bepažiūri, pilna žmo
nių, tarp kurių daug turistų.

Kitoje didelėje aikštėje, ku
ri man primena turgavietę, yra 
įrengta estrada. Ten groja 
uniformuotų vyrų orkestras. 
Klausytojų pasigailėtinai ma
žai. Aš neturėdamas ką veikti 
pastoviniuoju, apsidairau ir 
einu pagal krautuves. Ir taip 
muzikos gali klausytis. Suku 
ratu aplink aikštę pagal krau
tuves ir muziką pilnai girdžiu 
ir išgirstu kai kurias žinomas 
melodijas.

ORIGINALI BAŽNYČIA

Einu pro bažnyčias, ir viena 
iš jų, matau, atidara. Durys 
pridengtos aksomo užuolaido
mis, pro kurias matau įeina ir 
išeina žmonės. Fasadas be 
mandrių kolonų ir iŠ pirmo 
žvilgsno nelabai galima supras
ti, kad čia katalikų bažnyčia, 
įžengęs į vidų, sustojau vieto
je ir iš nustebimo negaliu at
sipeikėti. Viskas, ką aš čia ma

tau: sienos, kolonos, lubos, 
grindys ir altoriai bei šoniniai 
altorėliai apleisti, ištrupėję 
suskilę, Prie didžiojo altoriaus 
buvusios šventųjų stovylos be 
galvų, be rankų. Altoriuje 
matau tik paprastą stalą, ant 
kurio pora surudyjusių žvaki
džių. Ant šoninių altorėlių taip 
pat nieko, nei jokių apdanga
lų, tik porri surudyjusių gele
žinių žvakidžių ir tos pačibs 
be jokių žvakigalių.

Sėdu į pirmą pasitaikiusią 
kėdę ir dairausi, nesuprasda
mas kokiais sunietitnais šita 
bažnyčia taip huatlinta? Pap
rastos kėdės, eilėmis sustaty
tos, tokios vargingos, aptru
pėję. Kiek pabuvus išėjo kuni
gas laikyti mįšių, žinoma, por
tugalų kalboje: stebiu ir ma
tau viskas vyksta pagal įpras
tą mišių tvarkų.

Kairėje pusėje niša, kur sto
vi Marijos stovyla. Ten jau ni
šos vidus melsvai išdažytas, 
pristatyta gėlių, gražiose žva
kidėse dega žvakes, viskas 
kaip įprasta matyti visose baž- 
nyčose.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIŲ 
I* MUKIU LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 r d STREET 
Ofiso totef.: PROSPECT 8-8229 
R~i<L WAIbrook

Kisdku nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
Mo 1 iki S vaL vak. Tree, uždaryta.

Rara tol. 2394683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
M49 So. Pulaski RA (Crawford 

Medical Buiidmgj. Tol LU 5-044* 
Priima ligonius pagal susitarimą, 

jei neaumepias sumuanti 374-OUI2

T»tof4 PRospoct 8-1717

tai ir

gyotiujas IR chirurgas 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL; kas dieną po pietų 14; rak. 7-8 
ūktai antradieniai* ir panirtai ugniais. 
Lrečiad. ir sekmad. mag uždarytas. 

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; Republic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox VaMey Medical Corti 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmtock 4-5049 

a arid ■

OFISO VALANDOS:
zirmadieniau ir Ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad, penatadieių nuo 1—5, tree, 

ir sešud. tiktai susitarus.

Rea.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GfNEKOLOGIN* CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Avi, WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

atliepia, skambinti AM 3-0001.

DR. NINA KRAUCH- 
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIg AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET *

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
yirtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketyirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.

* Trečiadieniais uždaryta.

Pasaulio liet Bendruomenės Seimas
PLB IV seimo datos ir vietos tik jų dalimi — tais, kurie pri-tbuvo pilua. I srintiitgni 

klausimai jas išspręsti: jis kiauto lietuoju organizacijom, kė pensijos amžiaus <— gyva 
šaukiama* 1973 rugpi&čio 30 d. kurie pareiškia norą prikieusy- ir nerėk. Bet nežinai žmogus 
— rugsėjo 3 d. Washingtone., Bendruomenei, kurie vi- kas tau stovi užpakalyje. Me- 
PLB valdyba dabar atlieka pa- - -----i--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

rengiamuosius darbas. Jie pla
čiai buvo svarstomi 1972 m. 
gruodžio 16 d. PLB valdybes 
posėdyje.

PLB konstitucijos keitimas

Dabar veikianti PLB konsti
tucija buvo priimta 1958 m. 
PLB New Yorko seime, kai 
kurie pakeitimai padary ti 1963 
m. Toronto seime. Per tų pen
kiolika metų Bendruomenė su
stiprėjo, subrendo, rado gy
venime savo vietą. Jos inicia
tyva ir pastangomis jau atlie
kama 
Tačiau 
vietoj, 
kybės, 
iškyla 
ir PLB valdyba gauna pagei
davimų peržiūrėti PLB konsti
tuciją: reikia atsižvelgti į jau 
turimą penkiolikos metų paty
rimą. Ne vienam rūpi klausi
mas, kas gi turi būti pati Ben-. 
druomenė: i 
kuris domisi visais pasauly pa
sklidusiais lietuviais, kaip kad 
orientuoja Lietuvių Charta, ar

i, kurie vi- kas tau stovi užpakalyje. Mė
sų pirma rūpinasi tautiniu! tai sunksta, sveikata krypsta, 
švietimu bei tautine kultūra?)Daktaras Kitaefius deda pa

stangas prižiūrėdamas namuo-

daug ir didelių darbų, 
pats gyvenimas nestovi 
Keičiasi veiklos aplin- 
ateina naujos kartos, 

kiti reikalavimai. Tad

Meninė Seimo programos dalis
Ligi šiol visi PLB seimai yra 

turėję meninę kultūrinę pro
gramos dalį, kurią rodė ne tik 
savo atstovams bei svečiams lie
tuviams, bet ir kitataučiams. 
Šia dalimi jie yra patekę į di
džiąją Amerikos ir Kanados 
spaudą. Meninę - kultūrinę 
dalį taip pat turės ir PLB IV 
seimas. Ntatarta į sceną išeiti 
su tautine savo daina, kanklių 
muzika ir tautiniais šokiais. 
Yra pakviestas muz. Alfonso 
Mikulskio vadovaujamas Čiur
lionio ansamblis, kuris savo 
sutikimą jau yra davęs. Rea
lios galimybės seimo metu vie
noj Washington© galerijoj taip 
pat surengti dailės meno paro
dą.

Kiti PLB Seimo renginiai
Norima turėti priėmimą

tautinis sąjūdis, Lietuvos atstovybėj, kuri da
bar mums yra tapusi mūsų ne
priklausomybės laikų dvasine 
brangenybe. Seimas turės 
savo pamaldas. Iškilmingame 
posėdyje bus pristatyta naujai 
išrinkta PLB valdyba, išklau
sytas jos atstovo žodis ir prisi
mintos tos atramos, kuriomis 
yra gyvos mūsų ateities viltys. 
Seimo bankete įgalins atsi
tiesti po visų darbų įtampų ir 
susitikti su plačiąja lietuvių 
visuomene, pabendrauti, pa
sižmonėti. A. Gailiušis

GRAOINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO 

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

bet ir mirtis
vežė į 
žiūra, 
čia 
geso

Pašarvota* Batkaus-Vasaičio 
koplyčioj. Daug budėtojų,

nulydėtas į šv. Antano parapi
jos bažnyčią, mišias laikė net 
trys kunigai, prie karsto garbės!

dėjo į šv. Kazimiero lietuvių ka
pines. Palaidotas šalia savo žmo
nos ir sesers.

Ilsėkis ramybėje, brangus pa- 
rapieti.

darbiu-

K. P. Deveikis

Brazilijoje, Rio de Janeiro uosfiSų 

buvo sustojęs sovietų jūreivių «*(■ 

mokymo laivas “Borodino", čia 
tomas jūreivis fotografuoja Brazi

lijos miesto įdomesnes vietas, -jį

SKAITYK PATS IR PARAGUK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

įM

JONAS ALILUNAS

v

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRHCSGONM

UMiėmime netingūs, dvasioje karšti, Vlaipačiui tarnaujanti. Rara. 12:1 L

savo gabumus po svietiškų rūpesčių naštų arba sunkenybių, kurias gulštu- 
me išvengti ir prašalinti; nes jei pekasame juos po ivietiško geduma dėl 
savęs ar dėl savo giminių, nežiūrint to, kaip tai būtų atlikta — 
vojimą mūsų pašvęsto laiko ant pasaulinio mokslo, filosofijos, 
kokio kito užsiėmimo: politikos ar pasilinksminimų, arba 
siankitinimo ir norų — tada kaipo neištikimi tarnai, mes 
išeisime laukan į tamsybes.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet m 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. { visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

8V. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS R SUNIK
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehUl 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

M4ŽEIKA&EVANS

DR. FRANK PLKKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
' 2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius & 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas raz. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

M. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tol.: PR 8-1228
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasenis, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71 at STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. tolefu Gibson 16195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jdt neatzmepia, tai teka. Gi 84195

P. SU.EIKIS, 0. P.
HS ORTHOPEDASJHIOTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) Ir t t ' •
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Chicago, m. 60629 

Telef.: PRoepecf 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BENYA

GUŽAUSKŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLiNYCIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

CICERO
Kaip daug kartų rašiau, 

cero viena mirtis po kitos 
buvo, yra ir bus. Nuo jo 

‘sipirkimo nebuvo, nėra ir 
bus.

štai per Naujus Metus 
trys lietuvių laidojimo įstai
gos — buvo mirusiųjų pilnos: 
pas Petkų du, pas Vence pen
ki ir pas Butkų vienas. Visus 
išvardinti man nėra įmanoma.

A. A. Jonas Kavaliauskas, 
ilgametis vietos gyventojas, bu
vęs biznio žmogus, mirė šio 
sausio 10 dienų. Buvo pašar
votas Vences koplyčioje, šeša. 
sausio 13 d. nulydėtas į 
yhį Tautines kapines, 
ramybėje.

A. A. Kazys Šimkus,
iš naujųjų ateivių, buvo grei-

Ci-

ne-

Lietu-
Hsėkis

vienas

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tei.: FRontier 6-1882

PRANEŠIMA!

SOPHIE BARCOS’
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS f

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12) 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Talef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CfflCAGO, BLL. '60629

-■................................................................. ....................

sek- 
vaL;

— Marquette Parko Lietuvių na
mų savininkų organizacijos narių į 
susirinkimas įvyk s šį penktadieni, 
sausio mėn. 19 d. 7:30 vai. vakaro 
parapijos salėje, 6820 S. Washtenaw 
Ave. Salė bus atdara 7-tą vai. vak. 
Prašome visus, kurie galėtų sumokė
ti nario fnokestį ir įstoti naujais na
riais. atvykti 30 min. prieš susirin
kimo pradžią. Susirinkime bus svar
stomi svarbūs mūsų kolonijos ir na
mų savininkus iiečią reikaįai. Na
rius ir svečius prašome gausiai da
lyvauti. rašytis naujais nariais, tuo 
būdu stiprinti — ------- 1—
pajėgumą.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo metinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, sausio 21 
d. 1:00 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug reikalų. 
Reikia išrinkti naują 1973 metų 
valdybą, taip pat reikia išrinkti kny
gų patikrinimo komisiją. Narėms ir 
nariams būtinas reikalas dalyvauti.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

mūsų organizacijos
Stasys Paflaba.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną *•- 
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo portaitą 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdė* Šerno gyvenimą 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia llterattrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

AntaM* RMtne, VIE Mito 2JMOGAUS GYVENIMĄ*, Juozo Ado
maičio • Šerno gyvenimo bruožai Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 p>L, kaina 2 dol.

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISHIA'UIJOJR
i

Mirė 1973 m. sausio 16 d., 3:30 vai. popiet sulaukęs 87 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kabelių kaime, netoli Panevėžio.

V ■

Amerikoje išgyveno 69 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Marijona, sūnus dr. Leo J. Alilunas, duktė 
Soma Sorensen, jos vyras Kenneth, du anūkai — John ir Krirtien, 
proanūkes Amy ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo veiklus lietuvių visuomenėje St. Charles, Rock- 
fordo ir kitose artimose apylinkėse.

Kūnas pašarvotas Ronan and Moore koplyčioje, 310 Oak St„ De
Kalb, HL

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, 8:00 vaL vakaro koplyčioje.

šeštadienį, sausio 20 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i St. Mary parapijos bažnyčią DeKalb, m., o po gedulingų pa- 
maddų bus lydimas ir 12:30 vai. padėtas i Queen of Heaven mauzo- 
lejų, Hilbnde, 411.

Visi a. a. Jono Aliluno giminės, draugai ir pažistami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ii* atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ronan and Moore. Tel. 758-3841.

ALEKSAS PIPIRAS
Gyveno 6821 South Rockwell Street

Mirė 1973 m. sausio 15 dieną 8:00 vai. ryto, sulaukęs 60 metų Am
žiaus. Gilęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Varsėdžių kaime.

Amerikoje .išgyvenp 22 metus.
Paliko niriiūĄ: Lietuvoje — brolis Pranas su šeima, sesuo Kazė 

Pipiraitė, brolienė Ona Pipirienė su šeima. Amerikoje' — artimi 
draugai Garalavięių šeima,, kuri rūpinasi jo laidotuvėmis.

Priklausė Vytauto Diffi. šaulių kuopai, Tauragės klubui, Anglijos 
Lietuvių klubui ir Chicagos Medžiotojų ir Meškeriotojų klubui-

Ketvirtadieni, 6:60 vai. vakaro kūnas bos pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje*. 6845 So. Western Ave. Organizacijų atsisveikinimas 
bus penktadieni 7:00 vai. vakaro.

šeštadienį, sausio 20 d. 9:00 vai. ryto bits lydimas iš koplyčias j 
Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Alekso Pipiro giminės, draugai n- pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Meka:
Garalavičių šeima ir kiti draugai

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8606.

• ■ fir -h

i RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti ouikių knygų. Įnirtos papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis* PENKTIEJI METAI, grabai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai (rišta, 464 pusi.
Prof. Vari. Biržiška, ALEKSANDRYNA8, 1 tomas, gražiai 

įrištas, <31 pusL ---------------------- «------- ----------------
Prof. Vacį. Blrfiška, SRNŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA,! dalis. 208 pusL įrišta — $3.bo. minkštais 
viršeliais — 82.00; U dalia, 225 pust, įrišta — 83,00, 
minkštais viršehais —____ _—

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tema*. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 418 p— 
JUOU4 LiOdžius, RAŠTAI, 250 pusi.----------------------------------
P. Liūdživvlert, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LtODtlŲ,

88 pusL, ______________________________________
8. MicMlHM**, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p

Įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —__ -
Or. V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968

minkštais

kokią

$6-00
$6.00

$7JO

$2.00 
$2 00 
$550 
$3.00

81.00

$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Hatatod SU Chicago 8, 111. — Telef. HA 1-6100

aft

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS f. DAMfflO

4605-07

4330-34

So. HERMITAGE AVENUE
Tel: Y Ards 7-1741 . 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių o

AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
XOPLYfkf 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 «o. UTUANICA AVENUE. Phone: Y Arun 7-3401

BUTKUS - VASATHS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLyntpic 2-100J>

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUAMCA AV& Tel.: YArO* 7-113d-1139

Į ........................................  Iiairaif »»» -— » WI mil wan ■

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST S'FftEET REjrabtic 7-4243
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11U28 SOUTHWEST HIGHW AY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS 
3354 So. HALSTED STREET Phone. YArd* 7-1911 

'visi LIETUVIAI BIZNIERIAI



KADA BAIGĖSI ANTRASIS KARAS?
1972 m. “Naujienų” 227 nu

meryje radau patalpintą straips 
nj: “Lietuviai stato pamink
lus okupantui”. Tame straips
nyje, be kita ko, yra paliesta 
ir antrojo karo pabaiga. Bet 
karo pabaigos dalos yra taip 
sumaišytos, kad reikėjo gero
kai pagalvoti ir prisiminti mi
nimų Įvykių eigų.

Straipsnio pradžioje rašo
ma: — “Lygiai prieš 27 metus 
sovietų karo jėgos antrų kartų 
okupavo Lietuva”. Ar tikrai 
taip yra? Juk rusai antrų kar
tą okupavo Lietuvą 1911 m. Tai 
mano skaičiavimu, 1972 m. su
kako lygiai 28 metai kaip Lie
tuva kenčia sunkių komunisti
nės Rusijos okupacijų.

Toliau rašomo: — “Rusai ofi
cialiai skelbia, kad 1945 metų 
rugsėjo 16 dienų Lietuvoje bu
vo paleistas paskutinis sovietų 
karė jėgų šūvis. Tuo metu Lie
tuvoje buvusios vokiečių karo 
jėgos buvo nugnkluotos ir pa
imtos Į rusų nelaisvę”. Argi? 
Juk visi gerai žinome, kad Vo
kietija kapituliavo 1915 m. ge- 
gužo 9 d. ir Europoje baigėsi 
antrasis karas. O rusai Lietu
vą okupavo 1914 m. spalio mėn. 
pabaigoje. Tai ir kyla klausi
mas. kokios svetimos karo jė
gos tuomet dar buvo Lietuvoje, 
kad dėl jos “išlaisvinimo” ru
sai paleido paskutinį šūvį pra
ėjus keturiems mėnesiams po 
Vokietijos kapituliacijos?

Toliau irgi neteisingai rašo
ma: — 1945 metų ruduo vi
siems lietuviams buvo didžiau
sios tragedijos laikotarpis. 
Vieni paliko savo namus ir 
traukėsi į vakarus. Kiti nega
lėjo apsispręsti, kas daryti: 
pasilikti namie, ar trauktis į 
vakarus”. Pabaigoje to straips 
nio taip pat dar yra rašoma, 
kad sovietų karo jėgos išvijo 
vokiečius iš Lietuvos 1945 m. 
Minimas tragiškas ruduo Lie
tuvai buvo 1944 m. štai Lietu
vos okupacijos eiga.

1944 m. liepos mėn. pradžio
je rusų kariuomenė peržengė 
sieną ir antru kartu įsibrovė į 
Lietuvą. Liepos 4 d. III-jo Bal
tarusijos -fronto kariuomenės 
daliniai gavo įsakymą užimti 
Vilnių ir pradėti puolimą Eit
kūnų kryptimi. Liepos 13 d. 
po penkių dienų kautynių rusai 
užėmė Vilnių. Anglų karinė

spauda (“The War in Pictures”, 
1914.) rašė, kad rusai užė
mę. Vilnių iš 321 patrankų 

[iššovė 21-rias salves. Kauty
nėse žuvo 8.000 vokiečių ir pa
imta 5.000 belaisvių. Karo gro
bis: 156 pabūklai, 68 tankai ir 
H

Liepos 22 d. rusai užėmė Pa
nevėžį, o liepos 27 d. — Šiau
lius. Rugpjūčio 1 d. rusai už
ėmė Kauną ir pradėjo veržtis 
Vokietijos kryptimi. Bet po 
kiek tai taiko kautynės apri
mo ir rusai pradėjo ruoštis 
paskutiniam puolimui išvyti 
vokicčus iš Lietuvos.

Rugpjūčio 1 d. rusai priartė
jo prie Vilkaviškio, kur vyko 
stiprios kautynės. Vilkaviškio 
miestas 1 ar 5 kartus buvo vie
nų ir kitų užimtas ir vėl išlais
vintas. Pagaliau rusai galuti
nai užėmė Vilkaviškį, pasistū
mėjo keletą kilometrų pirmyn 
ir sustabdė puolimų. Tuo lai
ku Vilkaviškio aps. dar buvo 
likę rusų neužimti apie 4 vals
čiai ir dalis šakių apskrities, 
Taip pat liko pilnai ar dalinai 
neužmta ir Žemaitija.

Žemaitijoje paskutinį puoli
mą rusai pradėjo spalio 7 d. O 
Suvalkijoje pajudėjo pirmyn 
spalio 15 d. vakare. Spalio 17 
d. rusai priartėjo prie Rytprū
sių ir tą dienų ir aš peržengiau 
buv. Lietuvos - Vokietijos sieną 
ir pradėjau tremtinio gyveni
mą. Atrodo, kad iki spalio 
mėn. pabaigos rusai jau užė
mė visą Lietuvą. Bet Klaipė
dą užėmė tik 1945 m. sausio 28 
d. Na, o tų metų gegužio 9 d. 
Vokietija pasirašė besąlyginį 
kapituliacijos aktą.

1945 m. rugpiūčio 9 d. S. Rusi
ja paskelbė Japonijai karą. 
Po kelių dienų Amerika kirto 
stiprų atominį smūgį ir Japoni
ja kapituliaNo. Tuomet rusai 
pasiskubino išnaudoti gerą pro
gą ir užėmė Japonijos salas. 
Ryšium su Japonijos įvykiais 
aiškėja ir tų paskutinių šūvių 
reikšmė. Ir tie įvykiai aiškiai 
parodo, kad 1945 m. rugsėjo 16 
d. paskutiniai šūviai buvo pa
leisti ne dėl Lietuvos išlaisvini
mo, nes rusai prieš metus jau 
ją buvo “išlaisvinę”. Tai ne 
išlaisvinimo, o ant žmoniij la
vonų pragariško džiaugsmo 
šūviai. Rusai šaudė ir džiau
gėsi, kad gerai pavyko prisiel-

BALTIJOS gražusis studentų penketukas: Vilius Lemk>s, 
Helmutas Bertulaitis, Erikas Rotkis, Juozas Jasulaitis ir Stasys 
Jasulaitis. Jų koncertai įvyks sausio 20 ir 21 dienomis Marijos 
aukšt. mok. Auditorijoje.

Kvintetas su didžiausiu pasisekimu yra koncertavęs Vokie
tijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir kitur.

Koncertus rengia Grandies šokių išvykai į Pietų Ameriką 
Globoti Komitetas. Bilietai gaunami Marginiuose.

getauti pinigų, ginklų ir mais
to. Suktybėmis laimėti karą, 
prisigrobti svetimių žemių ir 
pavergti taiką ir laisvę mylin
čias tautas. V. Vytenietis....

MOV1NG — Apdraustas perkraustymas 
Piras ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

Įvairią prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal. 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, Hl. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas fvalrig prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirma|ame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslepiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

— Dzūkų Draugijos susirin
kimas ir rašytojo V. Krėvės 90- 
tojo gimtadienio minėjimas 
įvyks sauasio mėn. 21 d. 11 
vai. pamaldos Tėvų Jėzuitų 
koplyčije 12 vai. 30 m i n. susi
rinkimas ir minėjimas Jauni
mo Centre. Visus draugijos 
narius ir jų draugus širdingai 
kviečiame atsilankyti.

Dzūkų Draugijos Valdyba

— Gustavas Krause, ilgame
tis Naujienų skaitytojas, pas
kutiniu metu buvęs slaugymo 
namuose, Elgin, Ill., mirė sau
sio 11 d., sulaukęs 66 m. am
žiaus. Velionis buvo gimęs 
Kaune. Paliko nuliūdęs sūnus 
Otto ir jo šeima, gyv. Hanover 
Park, Ill.

— Dr. Henrikas Lukoševi
čius, nesenai apsigvvenęs New 
Haven, Conn., pakviestas kal
bėti tos apylinkės Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
vasario 18 d. 3 vai. popiet šv. 
Kazimiero salėje. Minėjimo 
programoje, dalyvaus muz. J. 
Beinoriaus vadovaujamas vy
rų choras iš New Britain. Conn. 
Minėjimą ruošia LR apylinkės 
valdyba.

— Frank C. Ročkailis iš Gar 
field Ridge apylinkės pakvies
tas teisėjų komisijon atrinkti 
apylinkės pavyzdingiausius jau 
nuolius tolimesnėms 
boms. kurias globoja 
gos parkų distriktas.

— Rūta Raudytė 12 metų akor 
deonistė iš Linden, NJ. valsti
jos akordeonistų konkurse lai
mėjo 1-mą vietą. Prieš tai ji 
yra surinkusi įvairiuose kon
kursuose 18 trofėjų. Priklau-

so parapijos chorui ir Rūtos an
sambliui.

— C.hicagos Liet. Našlių, Naš 
linkių ir Pavienių klubas pa
skyrė Naujienų vajui 35 dol. ir 
juos per savo iždininką Joną 
A. Joniką įteikė. Vajaus komi
sija nuoširdžiai dėkoja klubo 
valdybai ir visiems klubo na
riams už auką ir bendrų lie
tuvišku reikalų gilu supratimą. 
A. Jonikas ir jo sūnus Jurgis 
Chicagos lietuviams žinomo 
šokiu orkestro vedėjas, įteikė 
Naujienų vajui 35 dol. Jonikų 
šeimos auką.

— Liuda Dubauskas iš Cice
ro užsimokėjo Naujienų pre
numerata ir įteikė vajui auką. 
Jai nepatinka per didelis vyrų 
dominavimas šeimoje ir visuo
menėje, kuris privedė prie ne
tvarkos ir klaidingų kelių šio
je apylinkėje esantį visuome
nės gyvenimą, taip pat išvedė 
iš lygsvaros ir lietuviško kelio 
kai kurias moteris. Naujienų 
gera informacija padėjo Cice
ro lietuviams greitai susiorien
tuoti ir susiorganizuoti prieš 
keletą svetimose įtakose esan
čių veikėjų, los išreiškia ty
liosios daugumos balsą.

— Steponui šetkui, St. Cat
herines. Ont.. Canada, Ameri
kos ir Kanados Pramonės in
žinierių d-ja pripažino kvalifi
kuoto pramon s inžinieriaus 
vardą ir laipsni.

— Viktoras Kožica iš Mar- 
quettte Parko apylinkės įteikc

varz.y-
Chica-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

JANITOR WANTED 
for medium size printing plant 

ami offices. 40 hour week. 
Permanent.

276-1600

REIKALINGAS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti 
Eringiui VI 7-9327.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

i BARBER SHOP su 2 kėdėm ir vi
sais įrengimais parduodama 69-je 
gatvėje.

Telefonas 434-7933
;

— Martha Hoffman, vasar
vietės savininkė Beverly Sho
res, Ind. kartu su prenumera
tos mokėjimu atsiuntė vajui 
5 dol.

—Operetę “Čigonų Baronas” 
stato PIRMYN choras, Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje kovo 24, 25 ir bal. 1 d. 
d. Bilietai gaunami Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. (Pr.)

SVARBUS SKLYPŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 21 d., ly
giai 1 vai. po pietų, Dariaus Gi
rėno didžiojoje salėje įvyks 
svarbus Lietuvių Tautinių Ka
pinių sklypų savininkų susirin
kimas.

Šiame susirinkime bus svars
tomi svarbūs kapinių reikalai. 
Be to, bus renkami kapinių di
rektoriai. Labai svarbu, kad 
šiame susirinkime dalyvautų 
kiekvienas sklypo savininkas.

Iki šio meto kapinių reikalai 
buvo pavyzdingai tvarkomi, 
viską tvarkė sklypų savininkų 
rinkti direktoriai. Kitų kapinių 
sklypų savininkams tenka ves
ti kovą, kad galėtų patys savo 
lapines tvarkyti. Tautinių Ka
pinių sklypų savininkai tą teisę 
turi, užtat kiekvienas privalo ja 
pasinaudoti.

Savininkas

— Kviečiame visus į linksmą 
pobūvį, sausio 27 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vakaro, Jaunimo Cen
tre, įvyksta linksmas pobūvis, 
kurį rengia Grandies šokių iš
vykai į Pietų Ameriką globos 
komitetas. Bus trumpa progra
ma. šokiams gros Neo Lituania 
orkestras. Rezervacijų ir infor
macijos reikalu skambinti Ire
nai Kriaučeliūnienei GI 8-2323 
arba Leonardai Dargienei 
865-1456. (Pr.)

— Baltijos Kvinteto, pagarsė
jusio vakarų Europoje ir rašy
tojo Antano Gustaičio satyrinės 
kūrybos VAKARAI - KONCER
TAI įvyks Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje, Chicagoje, 
sausio 20 d., šeštadienį, 8 vai. va
karo ir 21 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų. Bilietai gaunami Mar
giniuose, 2511 West 69th St., 
Chicago, Ill., telef.: (312) PR 
8-4585.
tams tik 2 dol. Koncertus - va- 

___ _____  ,............. t____karus rengia Grandies šokių iš- 
Naujienų vajui 10 dol. Vajaus vykai į Pietų Ameriką globoti

Jaunimui ir studen-

komisija visiems nžuoširdžiai 
dėkoja ir prašo visus skaityto
jus remti Naujienas, taip pat 
daryti pastangas suradimui 
bent po vieną naują skaitytoją. 
Visi lietuviai yra kviečiami už
sisakyti Naujienas. Jos yra vi
siems naudingos .ir net-būti- 
nos ir užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesį ir paramą.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

f ■ 11
GEROS DOVANOS

8IOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 
su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

komi tetas. (Pr.)

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žarna — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMĄS 
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

[ VlŠŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI .BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 

šeštadienį ir sekmadienį 1 — 5 vai.1 DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 
Savininkas parduoda 2 butų po, 5 JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-
kambarius mūrinį su pilnu beis 
mantų, karšto vandens šilima gazu, 
2 mašinų garažu. $33,900.

7014 So. Rockwell St.

MARQUETTE PARKE mūrinis na
mas, 4 kambariai, 11 metų. Geras. 
Švarus. Palikimas. Pigus. Brokeris— 

telef. 778-6916

CUSTOM BUILT RANCH — 
Vicinity 84th & California.

7 large rooms. 2% baths. 2 fireplaces. 
Large finished basement. In-law apart-

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

ORIGINAIUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų S6.600 metams.Xjdlgc lllllbUCU UddClllCIlL. IXl-ldW dpdll- "— „ ~ ' a t> " . , j--------,

ment attached. Far too many extras Prašo $45.000. Priims rimtas derybas, to list $54,500. —rrro „ ..„n.n.T * c
Shown by appt. 925-6299.

Brangei/ybės, Laikrodžiai,. Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

A. G. AUTO REBULDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai

1 ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metu. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22.000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge

ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 najamų metams. Našlė pra
šo $84.nno

KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 a»to garažas. Apie 20 metų, 

' kain nanias. $23.000.
4 BUTU po 5 kambarius mūras 4 

auto mūro garažas. Nauias eazo šįl- 
dvmas. Plab’s lotas. Arti Tėviškės

ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- bažnvčms — Maranette Parke. $49.500.
nos nebrangios.

3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III.
____ TEL. — 776-5888

Anicetas Garbačiauskas, sav.

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai

Call: Frank Zapolu 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

itate r aini ?<re ano Casualty Comoan*

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro gąražas. Viengungiui įrengtas 
beisrrtotras Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metu mūro reziden- 
C’ia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil- 
dvmai. Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arfi Redzie ir narko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo- 
Ivno. Nanias vazn šildymas. 2 auto mū
ro garažai $9$ 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nanias ^azn šildymas. Arti Margučio 
rad’in $i5$no

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 me,tu 
mūras. Cent oro vėsinimas. įrengtas 
hpięmAntoc bartu; 1vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24 000.

PT.ATUS VERTINGAS TOTAS Mar
auette Parke. Kaina $9 900.

R KAMBARIU W aukšto 1« metu 
•nfl-ros vonios Tron<rtfl<- Hoicnaan- 
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTU NAMAS pla
kus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

Valdis Real Estate
7051 So Washtenaw Ave RE 7-7200

1 l
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardivimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

MŪRTVTS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Mndemi virtuvė Dideli kambariai. 
Garažas 32 rMu sklvnaa Tuoj ?a- 
«ma užimti. Gerai išžiūrėtas. Ne- 
h-ran<ms 64 ir Artesian

MŪRINIS BUNGALOW 6 kamba
riai Dideli įriedami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Platus 
sklvnas. Daug priedų. 64-ta ir Cali
fornia. $26.900.

^TMATTT? REALTY
2951 W 63 ST (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00. minkst. $2 50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
II I I M-,.. -■ /
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Dr. A. J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
x Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ ;_____$3.00

Minkštais viršeliais tik __ _______ __ ____ ...$2.00
Dr. A. J. Guiwn _ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2 00 dabar
tik ....................     $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

C
Crush 
all smokes 
dead out

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. TH. YA 7-5980

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

nelp your 
HEART FUNdV

help your HEART

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60809. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas Skambinkite dabar

AI. TNL 2BAJMM

Faderalinlu ir vr1«ti|os pa|amy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nakilnelama turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ES T A T I 
Paraig paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

Simaitis realty
2951 W. 63 St. (pria Saeramanto) 

Tai. 436-7878
— ■ || 9




